
REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU SOLISTÓW PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

W KODNIU 

 

§1 

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.  

 

§ 2 

 

Celem Festiwalu jest :  

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej            

w zakresie muzyki,  

- propagowanie piosenki polskiej wśród dzieci i młodzieży,  

- promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,  

- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,  

- rozwijanie talentów estradowych,  

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

 

§3 

 

Festiwal ma zasięg powiatowy.  

 

 

 

 

 



§4 

 

Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach :  

a) solistki i soliści : Przedszkole  

b) solistki i soliści : Szkoła Podstawowa klasy 1-3  

c) solistki i soliści : Szkoła Podstawowa klasy 4-6  

d) solistki i soliści : Szkoła Podstawowa klasy 7-8  

e) solistki i soliści : Placówki dla osób z niepełnosprawnością.  

 

§5 

 

1. Festiwal ma charakter dwuetapowy, który odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w Gminnym 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu / Przystań Sapieżyńska /  

 - eliminacje wewnętrzne/ Przedszkole, Szkoła, Dom Kultury, Ośrodki, Placówki          

i Stowarzyszenia / do 27 maja 2021 r.  

 - Finał,  odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu             

i Turystyki w Kodniu o godzinie 10.00.  

2. Uczestnik festiwalu może wykonać 1 Polski utwór muzyczny z aranżacją lub 

akompaniamentem.  

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 1 czerwca 2021 r. na 

adres poczty elektronicznej : domkulturywkodniu@wp.pl lub osobiście w Gminnym Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4, 21 - 509 Kodeń, tel. 83 375 41 37 

 / podany nr telefonu służy tylko do celów informacyjnych, nie będą  przyjmowane zgłoszenia 

telefoniczne /.  

Wiadomość  należy zatytułować : ZGŁOSZENIE FESTIWAL SOLISTÓW.  

4. Uczestnicy Festiwalu przywożą ze sobą podkłady muzyczne wyłącznie dobrej jakości 

format WAVE MP3, CD na nośnikach multimedialnych lub na płycie CD,  zaopatrzone w 

następujące dane : Imię i nazwisko wykonawcy, numer podkładu na płycie, tytuł  i autor 

utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. Czas na wykonanie utworu ma wynosić max 5 

minut.  

5. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają z opiekunem.  



6. Na karcie zgłoszenia znajduje się podpis  opiekuna artystycznego, który odpowiada za 

poziom przygotowania uczestnika oraz pieczęć placówki, do której soliści uczęszczają.   

§6 

 

1. Komisja Artystyczna / Jury / powołana przez Organizatorów wyłoni zwycięzców etapu      

w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie:  

- doboru repertuaru / tekstu i muzyki / dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych 

uczestników,  

- umiejętności wokalnych,  

- ogólnego wyrazu artystycznego i zaangażowania : ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.  

2. Posiedzenie Komisji Artystycznej / Jury / odbywa się w dniu finału Festiwalu - po 

wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich  utworów muzycznych. Decyzje Jury są 

ostateczne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.  

  

§7 

 

  Za zajęcie miejsc I - III we wszystkich kategoriach pamiątkowe statuetki i dyplomy.  

 DYPLOMY i upominki dla wszystkich solistów Festiwalu.  

Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez 

sponsorów.  

Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna lub indywidualnie 

sponsorzy.  

Laureaci festiwalu będą zaproszeni do wykonania swoich utworów podczas Festynu III 

Jarmarku Sapieżyńskiego w Kodniu / 22 sierpnia 2021 r. jeżeli nie będą zaostrzane restrykcje 

sanitarno - epidemiologiczne / .  

 

§8 

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu                

z Komisją Artystyczną / Jury /.  

 



 

§9 

 

Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Koszty związane z dojazdem uczestnicy pokrywają sami.  

§10 

Jeżeli opiekunem muzycznym nie jest zawodowy muzyk to Uczestnicy Powiatowego 

Festiwalu Solistów muszą być wyłonieni podczas wewnętrznych eliminacji. Zwycięzców I, II 

i III miejsca zgłaszamy do Festiwalu.  


