
REGULAMIN III FESTIWALU PIOSENKI JESIENNEJ 

 

CELE KONKURSU:  

- popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej  

- wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie 

- promocja pracy i osiągnięć przedszkoli / ośrodków kultury w dziedzinie muzyki  

- integracja środowisk przedszkolnych 

 ORGANIZATOR 

Organizatorem Festiwalu Przedszkolnej Piosenki Jesiennej jest Stowarzyszenie Dla Pokoleń 

„Rodzina”  oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.  

TERMIN I MIEJSCE 

 25.10.2019r., godz. 10:00, Hala Sportowa GOKSiR, Baruchowo 19 B  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat biorących udział w zajęciach  

w przedszkolach publicznych, niepublicznych, punktach przedszkolnych, ośrodkach          

kultury. 

Kategorie konkursowe: 

a) soliści w kategorii wiekowej: 3-4 lata 

b) soliści w kategorii wiekowej: 5-6 lat 

c) zespoły wokalne w kategorii wiekowej: 3-4 lata 

d) zespoły wokalne w kategorii wiekowej: 5-6 lat 

2. Uczestnikami mogą dzieci placówek z województw: kujawsko – pomorskiego, 

mazowieckiego i łódzkiego. 

3. W Festiwalu może wziąć udział dwóch wykonawców (uczestników) z jednego przedszkola 

tj.  jeden  solista oraz jeden zespół (zespół mogą tworzyć maksymalnie 4 osoby). 

4. Uczestnik może zaprezentować jeden utwór.  

5. Uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą na instrumencie, z podkładem    

muzycznym najlepiej na MP 3 (przesłanym wcześniej e-mailem), z płyty CD, pendriva lub 

może śpiewać a capella. 

6. Podkład muzyczny powinien być instrumentalny z linią melodyczną i ewentualnie 

chórkami (bez głosu i tekstu głównego). 



7. Dobór repertuaru o tematyce jesiennej. 

8.  Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną. 

9. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

10. Każdemu uczestnikowi, zespołowi towarzyszy opiekun podany w karcie zgłoszenia              

(rodzic lub nauczyciel). 

11. Organizator zapewnia słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje dla uczestników oraz ich 

opiekunów. 

12. Wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna zgoda (oświadczenie) na nieodpłatne 

wykorzystanie  wizerunku dziecka.  

13. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie (e-mail, poczta tradycyjna) karty 

zgłoszenia, zgody wizerunkowej oraz podkładu muzycznego (w przypadku podkładu 

muzycznego w formie MP3 lub płyty CD) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

18.10.2019r. 

14. O udziale w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. 

15. Regulamin, karta zgłoszenia oraz z oświadczenie rodzica/opiekuna znajdują się na stronie 

internetowej www.goksirbaruchowo.pl 

OCENA 

1. Organizator powoła profesjonalny skład Jury według własnego uznania, który oceniać 

będzie: dobór repertuaru, intonacja, muzykalność, osobowość sceniczną uczestników 

konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny (strój, obycie ze sceną, scenografia). 

2. Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu. 

3. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Każde przedszkole zgłaszające uczestników do udziału w Festiwalu otrzyma dyplom. 

5. Wszystkie występujące dzieci otrzymają upominki.  

Osoby nagrodzone otrzymają dodatkowo medale z zajętą lokatą I-III. 

6. Podczas Festiwalu w sprawach merytorycznych decyduje Jury. 

 USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego 

Regulaminu. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora. 

 

Szczegółowe informacje: GOKSiR, Baruchowo 19 B, 

tel. 54 284 55 42; 602 239 201  

http://www.goksirbaruchowo.pl/

