
 
 

REGULAMIN 

konkursu wokalnego pn. "KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" 

 

"Idę tam skąd śpiew dochodzi, 

bo tam dobrzy ludzie mieszkają..." 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU : 

    Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" 

    ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto 

    tel. 86 616 00 58 

e-mail: warminskizakatek@wp.pl 

    www.warminskizakatek.com.pl  

 

II. CELE KONKURSU 

Wzrostaktywnościmieszkańcówregionujakotwórcówiodbiorcówkulturypoprzez: 

- aktywneuczestnictwo w kulturze, 

- rozwójregionalnychmarekkultury, 

- wzmocnieniekompetencjikulturowychmieszkańców, 

- upowszechnianie i wsparcieprzedsięwzięćrealizowanych w regionie. 

 

III. ADRESACI KONKURSU: 

1. Konkurs wokalny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze 

12 gmin LGD "Warmiński Zakątek":  

gmina Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie Gmina, Górowo 

Iławeckie Miasto, Kiwity, Jeziorany, Lubomino, Lidzbark Warmiński Gmina, Lidzbark Warmiński 

Miasto, Orneta. 

2. Jury konkursowe powołane przez Organizatora oceniać będzie dzieci w trzech kategoriach: 

- uczniowie klas I - III, 

- uczniowie klas IV - VI, 

- uczniowie klas VII – VIII. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU - ETAP GMINNY 

Eliminacje Gminne przeprowadza Koordynator Gminny konkursu, wyznaczony przez Samorząd Lokalny 

w terminie do30 kwietnia 2020 roku, z zachowaniem następujących zasad: 

- o możliwości zgłaszania Uczestników do konkursu wokalnego Koordynatorzy Gminni powinni  

  powiadomić wszystkie szkoły podstawowe, 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 i pokrywa koszty poczęstunkuUczestników konkursu     

  wokalnego (80,00 zł. x 12 gmin). Kwota poczęstunku może ulec zwiększeniu, uzależnione jest to od 

liczy    

  Uczestników, 

- Koordynatorzy Gminny zapewniają zabezpieczenie sali i nagłośnienia w celu prawidłowego i    

bezpiecznego przeprowadzenia eliminacji gminnych, 

- Organizator Konkursu uczestniczy w pracach Jury w charakterze obserwatora, 

- Jury konkursowe ocenia Uczestników zgodnie z kryteriami konkursu, 

- 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 5 maja 2020 r. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU - ETAP MIĘDZYGMINNY 

1. Skład Jury konkursu wokalnego: 

- Stefan Brzozowski - Przewodniczący Jury, 

- Ewa Cichocka - Członek Jury, 

- Krystyna Świątecka - Członek Jury, 

- Ania Broda - Członek Jury, piosenkarka, cymbalistka, kompozytorka, autorka tekstów,  

producentka.  

- Elżbieta Bilińska – Wołodźko – Członek Jury. 

Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje dwie piosenki z akompaniamentem lub 

półplaybackiem, z zastrzeżeniem, że wykonanie drugiej piosenki jest uzależnione od decyzji 

Jury. 

2. 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, 

4.  Bezpośrednio przed konkursem, w dniach 25 – 27 maja2020 r. odbędą się   

     warsztaty wokalno - estradowedla wszystkich Uczestników eliminacji międzygminnych,  

     podczas których zostaną udzielone wskazówki dotyczące emisji dźwięku, głosu, wybranego  

przez uczestnika repertuaru oraz zostaną udzielone wskazówki jak oswoić się ze stresem  

związanym z występem.  Warsztaty wokalno – estradowe będą prowadzone przez specjalistów   

     muzycznych. 

5. Podczas warsztatów wokalno – estradowych obecność obowiązkowa Opiekunów/Instruktorów  

Uczestników konkursu. 

 Miejsce warsztatów: Restauracja Wiktoria ul. Orła Białego 18, 11-040 Dobre Miasto. 

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

     ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" - harmonogram konkursu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. 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 otrzymają nagrody rzeczowe. 

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

W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALUPIOSENKI PIOSENKOBRANIE 20CZERWCA 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. 

 

 


