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1. CELE 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 wystąpieo publicznych, radości  z 
reprezentowania swojego domu kultury. 

 

2. ORGANIZATOR  

 GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce 

3. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU 

18 listopada 2022 r., godz. 10:00  
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach 
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE  

 Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie dokonują opiekunowie/ instruktorzy uczestników 

pisemnie na karcie zgłoszeń będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu, w 

nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r.  

na adres: 

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

 e-mail: gok@walce.pl 

 

 Konkurs ma charakter otwartego przeglądu w którym występują indywidualni 

wykonawcy z województwa opolskiego i okręgu jesenickiego. 

 Uczestniczyć w nim mogą wokaliści w wieku od 5 do 15 lat. 

 Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać ścieżki dźwiękowe (mp3 lub mp4). 

 Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback 

(np. fragment refrenu). 

 Jedna instytucja delegująca uczestników może zgłosić maksymalnie 4 uczestników. 

 

 

5. PREZENTACJA  

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut (czas liczony od momentu rozpoczęcia 

pierwszego utworu do zakończenia ostatniego). 

 Repertuar powinien zawierać 2 utwory w dowolnym języku, w tym co najmniej 1 w 

rytmie walca. 

 

 

 

 

mailto:gok@walce.pl
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 Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe, według roku urodzenia: 

 1) KATEGOTIA I  5-6 lat (rok 2016-2017)  

 2) KATEGORIA II -7-10 lat (rok 2015-2012) 

 3) KATEGORIA III – 11-15 lat (rok 2011-2007) 

 

 

 

6. ZASADY OCENY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD  

 Występy konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów 

Przeglądu. 

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów, 

- umuzykalnienie, 

- dykcja, 

- prezentacja na scenie, 

- pomysłowość, 

- naturalna i przekonywująca interpretacja. 

 Postanowienia Jury są ostateczne. 

 Wszyscy wokaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki. 

 

7. ZASADY OCENY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD  

 Przegląd ma charakter otwarty. 

 Organizator ustala kolejność występów. 

 Lista zapisów może zostać zamknięta wcześniej ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń. 

 Wokaliści otrzymują puchary, dyplomy, poczęstunek. 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 
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 Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o 

wszystkich sprawach związanych z Przeglądem, a nie objętych niniejszym Regulaminem. 

 

 Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym i pianinem cyfrowym. 

 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. 

 


