
                                                                                                  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

  

 

REGULAMIN 

konkursu wokalnego pn.  

"KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" 

 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU : 

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" 

    ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica  

    tel. 89 625 43 37 

    e-mail: lgd@nida.pl 

    www.lgdbmk.pl  

 

II. CELE KONKURSU 

1. Budowa kapitału społecznego regionu, 

2. Rozwój kultury regionu, 

3. Wpieranie rozwoju partnerstwa i różnych form współpracy 

 

III. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs wokalny skierowany jest do:  

• uczniów klas podstawowych IV-VI , 

• uczniów gimnazjów, 

• zamieszkałych na obszarze 13 gmin Stowarzyszenia LGD "Brama Mazurskiej krainy" – gmina 

Nidzica, Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Szczytno, Wielbark, Jedwabno, Rozogi, 

Dźwierzuty, Świętajno,  Działdowo, Płośnica, Iłowo-Osada. 

• Jury konkursowe powołane przez Organizatora oceniać będzie dzieci w dwóch kategoriach: 

- uczniowie klas IV - VI, 

- uczniowie gimnazjów. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU - ETAP GMINNY 

1. Eliminacje Gminne przeprowadza Koordynator Gminny konkursu, wyznaczony przez Samorząd 

Lokalny, w terminie do 16 kwietnia 2018 roku, z zachowaniem następujących zasad: 

• możliwości zgłaszania Uczestników do konkursu wokalnego Koordynatorzy powinni 

powiadomić wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, lokalne centra animacji, instytucje 

kultury na terenie swojej Gminy, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, w 

celu jak najszerszego dotarcia do uzdolnionych muzycznie młodych ludzi, 



                                                                    

• Organizator konkursu wokalnego dostarcza Koordynatorom Gminnym plakaty konkursowe, 

dyplomy, drobne upominki rzeczowe dla Uczestników konkursu wokalnego, 

• Koordynatorzy Gminny zapewniają zabezpieczenie sali i nagłośnienia w celu prawidłowego 

 i bezpiecznego przeprowadzenia eliminacji gminnych oraz poczęstunek dla uczestników 

konkursu   wokalnego, 

• Koordynatorzy Gminni powołują 3 osobowe Jury konkursu  

• Jury konkursowe ocenia Uczestników zgodnie z kryteriami konkursu: 

o Dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości wokalnych Uczestników, 

o Muzykalność (czystość śpiewu i intonacja), 

o Interpretacja treści piosenki, 

o Ogólny wyraz artystyczny. 

• Jury konkursowe jest zobowiązane do wyłonienia jednego Laureata w każdej kategorii 

wiekowej i przesłania KART ZGŁOSZEŃ (załącznik nr 1 do Regulaminu) do eliminacji 

międzygminnych w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2018 r. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU - ETAP MIĘDZYGMINNY 

1. Termin Konkursu Międzygminnego: 

• 10 maja 2018 r. 

2. Miejsce Konkursu Międzygminnego 

• „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie”,  

   ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada 

3. Skład Jury konkursu wokalnego: 

- Stefan Brzozowski - Przewodniczący Jury, 

- Ewa Cichocka - Członek Jury, 

- Krystyna Świątecka - Członek Jury, 

- Anna Broda - Członek Jury,  

- Członek Jury Organizatora konkursu 

4. Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje dwie piosenki z akompaniamentem lub pół-

playbackiem. Z zastrzeżeniem, że wykonanie drugiej piosenki jest uzależnione od decyzji Jury. 

Kryteria oceny Uczestników konkursu: 

• Dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości wokalnych Uczestników, 

• Muzykalność (czystość śpiewu i intonacja), 

• Interpretacja treści piosenki, 

• Ogólny wyraz artystyczny. 

4.  Bezpośrednio przed konkursem, odbędą się:   

• warsztaty wokalno-estradowe dla wszystkich Uczestników eliminacji międzygminnych 

poprzez naukę śpiewu i zabawy w wielogłosach, prowadzone przez specjalistów 

muzycznych. 

• Miejsce warsztatów: „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie”,  

ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada 

5.  Przebieg konkursu wokalnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu "KOCHAM   

     ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" - harmonogram konkursu. 

6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

 



                                                                    

VI. NAGRODY 

1. Fundatorem nagród rzeczowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

"Brama Mazurskiej Krainy". 

2. Dla wszystkich Uczestników eliminacji międzygminnych przewidziano drobne nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 

3. Laureaci I-III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. NAGRODĄ GŁÓWNĄ KONKURSU MIĘDZYGMINNEGO JEST UDZIAŁ JEDNEJ OSOBY W 26. 

OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALUPIOSENKI PIOSENKOBRANIE W CZERWCU 2018 R. W OPOLU.  

Organizator konkursu pokrywa koszty udziału wraz z Opiekunem/Koordynatorem (dojazd, 

zakwaterowani, wyżywienie, wpisowe) a także sfinansuje warsztaty wokalne przygotowujące 

do Ogólnopolskiego Festiwalu. 

5. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo innego niż powyższy podziału nagród. 

 

VII. KLAUZULE 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, 

a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na: 

• publikację wizerunku uczestnika konkursu. Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas konkursu mogą być 

zamieszczone na stronie internetowej, w gazecie lokalnej w celach 

informacyjnych, promocyjnych związanych z organizacją konkursu, 

• przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika 

konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, 

imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych 

z organizacją konkursu. 

2. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie 

przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele 

ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do treści danych 

osobowych uczestników i prawie ich poprawiania. 

3. Uczestnikami konkursów mogą być również Laureaci konkursów gminnych i 

międzygminnych z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem zmiany repertuaru. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, 

ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 Organizatorzy Konkursu 


