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Gminny Festiwal Piosenki 
             od przedszkola do seniora 

 

Przesłuchania konkursowe 29 października 2018r. 

„Koncert laureatów” 10 listopada 2018r. 

 
 

ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 

 

 

 

 
 

 

CELE 
 

-  Artystyczna integracja różnych grup wiekowych  

-  Popularyzowanie śpiewu wśród dzieci i młodzieży  

-  Promowanie amatorskiej twórczości artystycznej  

-  Edukacja muzyczna i historyczna 

- Wymiana pomysłów i doświadczeń wśród 

   uczestników, nauczycieli i instruktorów 

 

REPERTUAR  

Uczestnicy prezentują jeden utwór w języku polskim.  

Prezentowany utwór powinien nawiązywać tematycznie 

do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. Może pochodzić z wybranej epoki historycznej, 

może także być utworem współczesnym, 

wykonywanym przez artystów polskiej sceny 

muzycznej. 

W przypadku utworu znanego i posiadającego 

określony kształt wykonawczy mile będzie przyjęta jego 

nowa, własna interpretacja.    
 

 

UCZESTNICY  

Liczba uczestników jest nieograniczona. Soliści 

są zwolnieni z opłaty akredytacyjnej.  
 

KATEGORIE WIEKOWE 

Festiwal będzie miał charakter przeglądu 

konkursowego. 

Wykonawcy będą oceniani przez jury powołane przez 

organizatora w następujących kategoriach wiekowych: 

- przedszkolaki (5-6- latki) 

- uczniowie klas I – III SP 

- uczniowie klas IV – VI SP 

- uczniowie klas VII – VIII SP i gimnazjum 

- osoby dorosłe. 
 

KRYTERIA OCENY 

- dobór repertuaru (zgodność z tematem i celami 

konkursu) 

- emisja głosu 

- staranność i dokładność wykonania 

  (znajomość tekstu i melodii) 

- dykcja 

- ruch sceniczny 

- ogólny wyraz artystyczny  
 

Werdykt komisji jest ostateczny i nie przysługuje od 

niego odwołanie. Wyniki zostaną opublikowane 

w formie elektronicznej po zakończeniu przesłuchań 

wszystkich grup wiekowych.  

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
 

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 października 

2018r. (tj. poniedziałek) w sali kinowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Krzepicach od godz. 9.00. 

O konkretnej godzinie prezentacji uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie. Kolejność przesłuchań 

zostanie również opublikowana na stronie internetowej  

GOK-u na Fecebooku.  

 
 

Uroczysty „Koncert laureatów” połączony 

z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się  

10 listopada 2018r. o godz. 17.00 w sali kinowej GOK.  

 

ZGŁOSZENIA 

Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć 

do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Krzepicach przy ul. Krótkiej 2 do 19 października 

2018r. (tj. piątek) do godz. 16.00. Zgłoszenia 

dostarczone po terminie nie będą przyjmowane. 

Szczegółowych informacji na temat festiwalu udzielają 

pracownicy merytoryczni GOK w Krzepicach 

(tel. 34 3175 033).  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 

i udział w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie 

jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 

z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą 

chronione zgodnie z wymienioną ustawą. 

Administratorem danych osobowych jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Krzepicach. Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie. Organizator informuje, że dane 

osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) 

zostaną opublikowane na stronach internetowych, 

w gablotach informacyjnych i materiałach prasowych. 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację 

swojego występu i wykorzystanie nagrania dla celów 

promocyjnych, w różnych formach przez Organizatora 

oraz przez instytucje upoważnione do tego przez 

Organizatora konkursu. 

 

 


