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ELIMINACJE GMINNE DO KONKURSU „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" 

REGULAMIN  

 

1. Organizatorem eliminacji do Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  w Dywitach we 
współpracy  z Lokalną Grupą Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK".  
 

2. Konkurs ma charakter gminny.  
3. Cele imprezy:  

 
Wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury poprzez: 

- aktywne uczestnictwo w kulturze, 

- rozwój regionalnych marek kultury, 

- wzmocnienie kompetencji kulturowych mieszkańców, 

- upowszechnianie i wsparcie przedsięwzięć realizowanych w regionie. 
 

4.  Kategorie Konkursu (udział w eliminacjach Konkursu  "Kocham śpiewać polskie piosenki" 
biorą udział wyłącznie soliści):  

- uczniowie klas I-III; 
- uczniowie klas IV-VI; 
- uczniowie klas VII-VIII. 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

 Do udziału w Konkursie uczestnicy zgłaszani są na kartach zgłoszeń wg załączonego 
wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020r. (Zgłoszenia można też 
wysyłać drogą internetową na adres gokdywity@wp.pl z tytułem „KŚPP 2020”). 

 Każdy z uczestników Konkursu przygotowuje dwie piosenki,  

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

 Prezentacja może odbyć się a’capella, z akompaniamentem lub z półplaybacku (CD, 
mp3).  

 Do zgłoszeń prosimy dołączać pliki z podkładem. 
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6. Kryteria oceny uczestników Konkursu: 

a) Dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości wokalnych Uczestników, 

b) Muzykalność (czystość śpiewu i intonacja), 

c) Interpretacja treści piosenki, 

d) Ogólny wyraz artystyczny. 

e) Piosenka polskiego autora tekstu i kompozytora, 

7. Zwycięzców części konkursowej dla solistów (po 1 osobie w każdej kategorii) wybierze Jury 
złożone z 3 niezależnych jurorów. 

8. Zwycięzcy będą reprezentować Gminę Dywity w międzygminnym etapie Konkursu,  
w dniach 25 – 27 maja 2020 r. w Dobrym Mieście. 

9. Zwycięzcy części konkursowej "Kocham śpiewać polskie piosenki" otrzymają drobne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez LGD "Warmiński Zakątek".  

10. Gminne eliminacje Konkursu odbędą się 27 marca 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 ,  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. 

 

11. NAGRODY 

1. Fundatorem nagród rzeczowych jest Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" oraz 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

2. Dla wszystkich Uczestników eliminacji międzygminnych przewidziano drobne nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 

3. Laureaci II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. NAGRODĄ GŁÓWNĄ W KONKURSIE dla każdej kategorii wiekowej jest UDZIAŁ  

W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI PIOSENKOBRANIE 20 CZERWCA 2020 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. 

 
 
11. Informacje dostępne są na stronie www.gokdywity.eu, lub pod numerem telefonu - 89 5120123.  

Koordynatorem konkursu jest Krzysztof Włodarski. 
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