
REGULAMIN
 GMINNYCH ELIMINACJI  DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI

DZIECIĘCEJ   I MŁODZIEŻOWEJ
„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”

W  DNIU 05.03.2019   r. W LUBYCZY  KRÓLEWSKIEJ

I. Postanowienia konkursu. 
   
1.  Eliminacje odbywać się będzie 5 marca (wtorek) 2019 roku w dużej świetlicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej ul. Jana III Sobieskiego 16.
 
2.  Organizatorem  eliminacji  do  konkursu  jest:  Burmistrz  Lubyczy  Królewskiej,  Gminna
Biblioteka Publiczna i Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Lubyczy Królewskiej.

3.Eliminacje do konkursu organizowane są 5 marca 2019. Przesłuchania odbywać się będą  
od godz. 17.00 w dużej świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej, ul.
Jana III Sobieskiego 16. 

II. Uczestnicy  konkursu.
   
1.Konkurs  adresowany  jest  do  mieszkańców gminy  Lubycza  Królewska.  W konkursie  mogą
uczestniczyć  soliści, dzieci i młodzież, w kategoriach wiekowych:
- 6-10 lat – kat I, 
- 11-13 lat – kat. II,
- 14-16 lat – kat. III,
- 17-20 lat – kat. IV
Konkurs nie dotyczy chórów i zespołów instrumentalnych. 

2.  Biorąc  udział  w  konkursie  uczestnik  udziela  wyłącznej  i  nieodpłatnej  licencji  Gminnej
Bibliotece  Publicznej  i  Centrum  Promocji  Kultury  i  Turystyki  w  Lubyczy  Królewskiej,  na
dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos.
Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie  i  publikację  danych osobowych do celów
statutowych np. celów promocyjnych.

Termin  zgłoszenia  do  eliminacji  5  marca  2019  r.  do  godz.  12:00  w Gminnej  Bibliotece
Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

 III .Warunki konkursu 

1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej.
2. Uczestnicy powinni zaprezentować dwie piosenki z podkładem muzycznym w formie pliku
MP3 nagranym na pendrivie lub a cappella lub akompaniamentu instrumentalnego. Jedna z nich
może być kompozycją własną. Uczestnik może korzystać z podkładu muzycznego półplaybacku
lub akompaniamentu instrumentalnego.  Podkład muzyczny  nie może zawierać tekstu.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej na nośniku pendrive.
3. Karta zgłoszenia znajduje się na stronie  www.  lubyczaczyta.pl  
4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 792-175-792 lub osobiście w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

http://www.ckpir.zielonki.pl/


IV. Kryteria oceny 
     
1. Powołane Jury oceniać będzie :
- muzykalność, 
- umiejętności wokalne, 
- dykcję,
- intonację,
- dobór repertuaru ,
- interpretację tekstu,
- dobór repertuaru do wieku uczestnika.

V. Ocena Jury 
  
1. Jury wyłoni dwa pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowej. 
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
3. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna. 
4. W przypadku gdy do danej kategorii wiekowej zgłosi się wyłącznie jedna osoba, jury zastrzega
sobie  możliwość  niezakwalifikowania  jej  do  etapu  powiatowego,  jeżeli  nie  będzie  spełniać
kryteriów ocen zawartych w punkcie IV regulaminu.  
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 


