
REGULAMIN 

Gminnego Festiwalu 

Piosenki Rozbrykanej 
 

 

1. Organizator: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 

ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska 

tel./fax: (74) 8584136 

e-mail: kontakt@sokibp.pl 

 

2. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży oraz popieranie 

twórczych zainteresowań młodego pokolenia.  

 

3. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły oraz solistów w wieku 

przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. 

 

4. Przesłuchanie uczestników przeglądu odbędzie się w dniach od 9.05 do 13.05.2016 r. w poszczególnych 

kategoriach: 

a) występy zespołów: 

 przedszkole (grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne) 

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 szkoła średnia 

(o kategorii w zespołach wokalnych decyduje wiek najstarszego członka zespołu) 

b) występy solistów: 

 przedszkole (grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne) 

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 szkoła średnia 

 

5. Zespoły wykonują dwa utwory wokalne zgłoszone do konkursu, natomiast soliści wykonują jeden 

utwór wokalny.  Uczestnicy wykonują utwory wyłącznie w języku polskim. Osobno będą oceniane i 

nagradzane występy solistów oraz zespołów wokalnych w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

6. W zależności od ilości zgłoszeń w danych kategoriach wiekowych, Organizator opublikuje szczegółowy 

harmonogram występów oraz miejsce przeglądu do dnia 5.05.2016 r. 

 

7. 20.05.2016 r. o godzinie 16.00 odbędzie się Koncert Finałowy laureatów przeglądu nagrodzonych w 

poszczególnych kategoriach. Podczas koncertu zostanie podany pełny werdykt jury. 
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8. Organizatorzy zapewniają mikrofony, aparaturę nagłaśniającą. Dopuszcza się możliwość korzystania z 

akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD (format audio) lub nośniku pamięci USB (format mp3). 

Podkłady do wykonywanych utworów muszą być nagrane zgodnie z kolejnością ich prezentacji. Na 

nośniku, poza podkładem wykorzystywanym podczas konkursu, nie mogą znajdować się inne nagrania. 

Akompaniament może zawierać podkład wokalny wyłącznie w przypadku występu w kategorii 

przedszkolnej, jednak nie może  być głośniejszy od śpiewu dzieci. 

 

9. Jury konkursu będzie oceniać dobór repertuaru, interpretację, muzykalność i poziom warsztatowy 

odpowiedni do danej kategorii wiekowej wykonawcy oraz ogólny wyraz artystyczny występu. 

 

10. Zgłoszenia do udziału z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podkładem muzycznym (w przypadku 

akompaniamentu na nośniku zewnętrznym) prosimy dostarczyć do 4.05.2016 r. Lista występujących 

oraz harmonogram występów będą dostępne na stronie internetowej SOKiBP. 

 

11. Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 

oraz na używanie wizerunku uczestników przeglądu w materiałach prasowych (Organizator będzie 

rejestrował występy). 

 

12. Organizator zapewnia rzeczowe nagrody indywidualne i zbiorowe oraz dyplomy. 

 

13. Koszty przejazdu pokrywa uczestnik przeglądu. 

 

14. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 


