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XIII Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej „GLISSANDO” 

wraz z eliminacjami gminnymi do Konkursu Wokalnego "Kocham śpiewać polskie 

piosenki" 

REGULAMIN  

 

1. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury  w Dywitach we 
współpracy z Lokalną Grupą Działania "WARMINSKI ZAKĄTEK" (część 
konkursowa).  

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

 promowanie młodych talentów;  

 popularyzacja polskich piosenek;  

 wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu 
wśród młodych mieszkańców Gminy Dywity;  

  rozwijanie aktywności mieszkańców obszaru LGD "Warmiński Zakątek" 
poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej; 

4. Kategorie przeglądu: 
 
I. SOLIŚCI: 
- przedszkolaki; 
- uczniowie klas I-III; 
- uczniowie klas IV-VI; 
- uczniowie gimnazjum. 

II. DUETY: 
- przedszkolaki; 
- uczniowie klas I-III; 
- uczniowie klas IV-VI; 
- uczniowie gimnazjum. 

 
III. ZESPOŁY WOKALNE: 
- przedszkolaki; 
- uczniowie klas I-III; 



 

 

- uczniowie klas IV-VI; 
- uczniowie gimnazjum. 

Udział w eliminacjach Konkursu  "Kocham śpiewać polskie piosenki" biorą 
udział wyłącznie soliści w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas I-III; 
- uczniowie klas IV-VI; 
- uczniowie gimnazjum. 

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

Zwycięzcy będą reprezentować Gminę Dywity w międzygminnym etapie 
konkursu, w połowie kwietnia 2016r.. 

5. Zwycięzcy części konkursowej "Kocham śpiewać polskie piosenki" otrzymają 
drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez LGD "Warmiński Zakątek". Uczestnicy 
przeglądu otrzymają prezenty edukacyjne dla swoich placówek. 

6. Warunki uczestnictwa:  

 Do udziału w Przeglądzie uczestnicy zgłaszani są na kartach zgłoszeń wg 
załączonego wzoru (uwaga oddzielne karty dla solistów!), w 
nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016r. (Zgłoszenia można też 
wysyłać drogą internetową na adres gokdywity@wp.pl z tytułem 
„Glissando 2016”). 

 Każda placówka może wydelegować nie więcej niż 4 podmioty 
wykonawcze. 

 Każdy wykonawca/zespół prezentuje maksymalnie 2 utwory w języku 
polskim.  

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

 Do zgłoszeń prosimy dołączać pliki z podkładem. 

7. Przegląd odbędzie się 31 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 ,  w   
Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. 

8. Informacje dostępne są na stronie www.gokdywity.eu,            
lub pod nr telefonu - 89 5120123.  
Koordynatorem konkursu jest Pan Krzysztof Włodarski. 

W dniu "GLISSANDA" od godziny 8.30 do 9.30 zapraszamy na próby techniczne! 
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