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REGULAMIN  
VIII FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 

 

I. ORGANIZATOR: 

Dom Kultury w Górsku 

 

II. TERMIN KONKURSU: 

Termin zgłoszeń: 27 listopada 2020 roku  

Domu Kultury w Górsku, ul. Leśna 13/1 

e-mail: info@domkulturygorsk.pl 

strona internetowa: www.domkulturygorsk.pl 

fb: https://pl-pl.facebook.com/domkulturygorsk/ 

 

III. KATEGORIE WIEKOWE: 

- Kategoria I (Przedszkole)  

- Kategoria II ( klasa I-III) 

- Kategoria III (klasa IV-VI) 

- Kategoria IV (klasa VII-VIII) 

 

IV. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 
wokalnych oraz dorobku artystycznego, 

 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
 twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, 
 promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 
 promocja młodych wykonawców biorących udział w Festiwalu, 
 popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie 

muzyki, 
 rozwijanie talentów estradowych, 
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół Gminy Zławieś Wielka. 
2. Solista zaprezentuje w konkursie jedną piosenkę europejską (piosenka w języku europejskim,  

tj. Europy jako kontynentu, nie tylko Unii Europejskiej). 
3. Szkoła zgłasza po jednym uczestniku w danej kategorii wiekowej. 
4. Uczestnicy/nauczyciele zobowiązani są przesłać nagranie na e-mail Domu Kultury bądź 

dostarczyć do Domu Kultury w Górsku. 
5. Nagranie powinno być zrealizowane powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, 

tablet. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia. 
6. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (stosowanie filtrów, 

modulowanie dźwięki, itp.) 
7. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 5 minut. 
8. Eliminacje (I etap) przeprowadzają nauczyciele w swojej placówce, II etap na szczeblu gminnym. 
9. Akompaniament: półplayback lub akompaniament na instrumentach muzycznych. Utwory mogą 

być też wykonane a’capella. 
10. Wyklucza się udział zespołów wokalnych i grup tanecznych. 
11. Utwór w języku obcym, powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczestnika.  
12. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: 

 
Dom Kultury w Górsku 

ul. Leśna 13/1, 87-134 Zławieś Wielka 

z dopiskiem „VIII Festiwal Piosenki Europejskiej” 

lub mailem: info@domkulturygorsk.pl 

Najpóźniej do 27 listopada 2020 r.  

 

VI. KRYTERIA OCENY JURY I NAGRODY: 

1. Jury oceniać będzie zgodność piosenki z zamysłem festiwalu, dobór repertuaru, poprawność 
intonacji, walory głosowe, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 

2. Jury wyżej będzie punktować utwory wykonane w innym języku niż polski i angielski. Oceniana 
będzie oryginalność języka (należy pamiętać, że Europa to nie tylko Unia Europejska!).  

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
4. W poszczególnych kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe. 
5. Spośród wszystkich wykonawców zostanie wyłoniony laureat nagrody rzeczowej i statuetki 

GRAND PRIX ufundowanej przez Wójta Gminy Zławieś Wielka. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 grudnia 2020 roku po obradach jury. 
7. Ogłodzenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia 2020 roku poprzez stronę internetową, facebook 

Domu Kultury. Rozesłane również zostaną wiadomości do szkół. 
8. Odbiór nagród możliwości od 3 grudnia 2020 roku w Domu Kultury w Górsku. 
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. 
10. Opiekunowie – nauczyciele muzyki otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci  

i młodzieży do konkursu. 
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VII. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. Komisję artystyczną – jury powołują organizatorzy. 
2. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg konkursu. 
3. Sprawy nieujęte w regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator i jury. 
4. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu. 
5. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zdjęć i nagrań z konkursu na stronach 

internetowych. 
7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

VIII. PROGRAM KONKURSU: 

 21.11.2020 – 27.11.2020 – termin nadsyłania zgłoszeń, 
 1.12.2020 – zwołanie jury, rozstrzygnięcie konkursu, 
 2.12.2020 – ogłoszenie wyników konkursu na facebooku Domu Kultury w Górsku oraz rozesłanie 

informacji do szkół, 
 3.12.2020 – odbiór dyplomów i nagród. 

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VIII FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ!                                   
ŻYCZYMY SUKCESÓW I DOBREJ ZABAWY! 

 
 
 
 
 
 

Organizatorzy 


