
I Wiosenny Festiwal Piosenki  

Gminne Centrum Kultury w Popowie 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator 

1. I Wiosenny Festiwal Piosenki zwany dalej Festiwalem, organizowany 

jest przez Gminne Centrum Kultury w Popowie. 

II. Cele Festiwalu 

1. Promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży 

2. Wspieranie osób uzdolnionych wokalnie 

3. Radość wspólnego muzykowania 

4. Kształtowanie życia kulturalnego w środowisku 

5. Umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, 

uczęszczających na zajęcia muzyczne w szkołach, domach kultury, ogniskach 

muzycznych itp. 

2. W Festiwalu biorą udział soliści oraz zespoły wokalne/wokalno-instrumentalne/chóry 

podzieleni według następujących kategorii: 

• I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym, 

• II kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej, 

• III kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej, 

• IV kategoria – klasy VII - VIII szkoły podstawowej, 

• V kategoria – zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry 

3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim – a’capella 

lub z akompaniamentem (półplayback – CD lub pendrive, akompaniament własny, 

akompaniator).  

4. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie Karty zgłoszeń i przesłanie 

jej na adres e-mail: gck@gminapopow.pl w nieprzekraczalnym terminie 25.05.2021 r. 

oraz przesłanie nagrania (zamieszczonego w serwisie wetransfer.com), na którym 

uczestnik wykonuje utwór konkursowy.   
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IV. Przebieg konkursu 

1. Przesłuchania konkursowe, odbędą się 31.05.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w 

Popowie. W przypadku, gdy przesłuchania stacjonarne nie będą mogły się odbywać ze 

względu na obowiązujące obostrzenia, jurorzy wyłonią zwycięzców na podstawie 

przesłanych nagrań. 

2. Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: 

• dobór repertuaru 

• warunki głosowe uczestnika  

• interpretacja 

• ogólny wyraz artystyczny 

3. Organizator podczas przesłuchań konkursowych zapewnia nagłośnienie oraz 

instrumenty: pianino, gitara 

4. Nagrody zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

5. Ogłoszenie werdyktu jury odbędzie się po zakończeniu przesłuchań. O terminie 

wręczenia dyplomów i nagród Organizator poinformuje w dniu przesłuchań.  

6. Kolejność występów ustala Organizator. 

 

V.  Przepisy ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. Ponosi także 

odpowiedzialność za organizację i przebieg konkursu. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik przystępując do udziału w Festiwalu akceptuje warunki niniejszego  

Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji, 

promocji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz przekazania nagród, 

a także w celach statystycznych. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia Festiwalui wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo dostępu 

do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.  

3. Każdy uczestnik zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

Szczegółowe Informacje: 

Gminne Centrum Kultury w Popowie 

ul. Strażacka 2, 42-110 Popów 

Tel. 797 934 416, e-mail. gck@gminapopow.pl 


