
REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 W WALCACH 

I. CEL PRZEGLĄDU

-rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
-wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych     
oraz dorobku artystycznego,
-propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
-rozwijanie talentów estradowych,
-kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
-kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości  
z reprezentowania swojego przedszkola lub szkoły.

II. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach ul. Opolska 23 a, 47-344 Walce

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Ogłoszenie wyników festiwalu nastąpi do 30 listopada 2021 r.  przez zamieszczenie na stronie 
internetowej GOK Walce imiennej listy laureatów.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE

1. Uczestniczyć w nim mogą wokaliści w wieku od 5 do 15 lat.
2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać filmik z wokalem. 
3. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment

refrenu).

V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Każdy uczestnik prezentuje 1 dowolny utwór.
2. Prezentacje  nagranych  piosenek  audio-video  w  formacie  mp4  (np.  telefonem  komórkowym)

należy  wysłać  ze  strony  https://wetransfer.com  na  adres  gok@walce.pl
do  31  października  2021 r.  wraz  z  informacją  o  wykonawcy  (imię  i  nazwisko,  kategoria  
wiekowa, tytuł utworu, telefon kontaktowy) oraz kartą uczestnictwa + RODO.

3.  Wokaliści występują w jednej z następujących kategorii wiekowych:
1) 5-6 lat
2) 7-10 lat
3) 11-15 lat



VI. ZASADY OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Występy konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów Przeglądu.
2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów,
- umuzykalnienie,
- dykcja,
- prezencja muzyczna (kostiumy),
- pomysłowość,
- naturalna i przekonywująca interpretacja.

3. Postanowienia Jury są ostateczne.
4. Wszyscy wokaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Lista zapisów może zostać zamknięta wcześniej ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń.
2. Wokaliści otrzymują dyplomy.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich

sprawach związanych z Przeglądem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnicy  zgłaszając  się  do  udziału  w  przeglądzie  wyrażają  zgodę  na  publikację  nazwisk,  zdjęć,
nagrań, filmów, w materiałach związanych z przeglądem w mediach, a także na stronach internetowych
poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych.


