
REGULAMIN
POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIECEJ I MŁODZIEŻOWEJ

„IDZIE WIOSNA”

I. Organizatorzy:
Gmina Słupsk,
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub własnych utworów, 

oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.

III. Uczestnicy:
Soliści:
I kategoria – Szkoła Podstawowa - do IV klasy  
II kategoria – Szkoła Podstawowa - powyżej IV klasy
Duety i zespoły:
III kategoria - zespoły Szkoła Podstawowa - do IV klasy  
IV kategoria – zespoły Szkoła Podstawowa – powyżej IV klasy

IV. Termin i miejsce
Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego dla publiczności koncertu w dniu 23 marca 
2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bierkowie, ul. Grodzka 89, początek godzina 9.00

V Jury konkursu
1.Monika Zytke – profesor w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej
2. Piotr Mach - koncertmistrz Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku.
3. Wioletta Wójcik - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

VI Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii.

VII. Warunki udziału:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  z terenu Powiatu Słupskiego – uczniów Szkół Podstawowych. Do zgła-

szania uczestników uprawnione są szkoły podstawowe oraz ośrodki kultury z tego terenu.
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne.
3. Dobór repertuaru jest dowolny. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub 

z podkładem muzycznym z płyty w formacie AUDIO lub w formacie mp3. Organizatorzy zapewniają odtwarzacz płyt, 
odtwarzacz mp3 oraz mikrofony. Uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór.

4. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Jury pracuje w oparciu o odrębny regulamin. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

5. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne 
odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowa-
nych w czasie konkursu.

6. Warunkiem uczestnictwa są pisemne zgłoszenia na formularzu dostępnym na stronie www.gok.slupsk.pl  przyjmowa-
ne będą do 19 marca 2018 r. osobiście w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 65, 
76-200 Słupsk, e-mail: biuro@gok.slupsk.pl 

7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 847-10-91 – P. Maciej Flisak
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego zapisów.
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Powiat Słupski


