
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LIPCE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE WOKALNYM

Przegląd Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej

Krajeński Słowik
nagroda Wójta Gminy Lipka

REGULAMIN KONKURSU

1. Termin: 19.09.2020 r.     godz.15.00  

2. Organizator: 
    Gminny Ośrodek Kultury w Lipce
    ul. 4 Dywizji Piechoty2
    77-420 Lipka

3. Miejsce: „Festiwal Folkloru, Kuchni i Kultury Krajeńskiej” - impreza plenerowa
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku,  ul. Sępoleńska 41, 77-420 Lipka

4. Cele:

➢ prezentacja i popularyzacja piosenki w wykonaniu dzieci i młodzieży,
➢ konfrontacja dorobku wokalnego młodych osób,
➢ wyszukiwanie i promocja młodych talentów.

5. Kategorie wokalne:

➢ soliści – czas prezentacji: do 5minut

Grupy Wiekowe:
➢ 7-9 lat
➢ 10 -12 lat
➢ 13-15 lat
➢ 16 do 24 roku życia

Uwagi:



• w konkursie mogą być wykonywane piosenki tylko w języku polskim;repertuar
dowolny,

• konkurs przeprowadzony będzie w II etapach: I etap – kwalifikacje: na 
podstawie 1 zgłoszonego utworu do konkursu /podkłady (nagrane na płytach 
CD lub pamięci zewnętrznej, najlepiej format mp3)

           musi być dostarczony organizatorowi do 30 czerwca 2020 r.
• czas wykonania podany w danej kategorii będzie skrupulatnie przestrzegany ( jest

to ważne dla sprawnego przebiegu imprezy),
• w sytuacji, gdy zgłoszeń do udziału w danej grupie wiekowej będzie mniej niż 4 

uczestników, wykonawcy będą rywalizować bez podziału na grupy wiekowe.
• kwestie sporne rozwiązuje organizator,

6.   Kwalifikacje do konkursu odbędą się na podstawie dostarczonych
      nagrań demo piosenki przygotowanej do konkursu.
      Zgłoszenia wraz z nagraniem demo należy dostarczyć do dnia                           
      30  czerwca  2020 r.                   

• na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lipce ul. 4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka 
• lub mailowo na adres: goklipka@o2.pl

      II etap – Konkurs finałowy: odbędzie się 19 września 2020 r. podczas imprezy 
plenerowej
      pn. Festiwal Folkloru, Kuchni i Kultury Krajeńskiej,  miejsce imprezy: Ośrodek 
Rekreacji i Wypoczynku, ul.  Sępoleńska 41, 77-420 Lipka, 

7.  Opiekun uczestnika zobowiązany jest do dokładnego   
     wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

8.  Ocena Jury:

Jury złożone z 3 osób oceniać będzie  solistów wg kryteriów:
• dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców,
• staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja wokalna),
• walory głosowe,
• muzykalność,                                                                                                      

ogólna prezentacja oraz wyraz artystyczny: w tym strój, dodatkowy układ 
choreograficzny itp.

9.  Nagrody:
     1) Komisja przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w każdej grupie
         wiekowej   (cenne nagrody rzeczowe). 
         Komisja może przyznać nagrody ex aequo.  
         Komisja przyzna:                                                                                                     

„ Krajeński Słowik”nagrodę Grand Prix Wójta Gminy Lipka   
         dla uczestnika wyróżniającego się poziomem wykonania podczas konkursu.  
         Komisja przyzna pierwszą i drugą nagrodę w grupie wiekowej 16 – 24 lata  
         nagrody pieniężne: I nagroda  – 700 zł, II nagroda 400 zł bez możliwości   
         przyznania nagrody ex aequo. 
         Komisja może przyznać inne nagrody dla uczestników konkursu.

   



10.   Postanowienia końcowe: 
     

     1. Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej
   www.goklipka.pl ,  lub uzyskać w sekretariacie GOK w Lipce. Nr telefonu 67-266     
   50-96 lub e-mail: goklipka@o2.pl 
2. Maksymalna ilość uczestników dopuszczonych do konkursu finałowego w dniu 
    19 września 2020 r. to 24 osoby.
3. Po zakończeniu przesłuchań przesłanych nagrań demo i  posiedzeniu komisji
    zostaną wysłane zaproszenia dla uczestników zakwalifikowanych do konkursu  
    finałowego.
4. Podczas konkursu finałowego  Organizator zapewnia profesjonalną technikę:
    scena z zadaszeniem 6x8 m, nagłośnienie POL AUDIO, mikrofony 
    bezprzewodowe SHURE oraz profesjonalnego realizatora dźwięku.
5.Organizator nie pokrywa kosztów podróży, Organizator zapewnia bezpłatny  
   posiłek piknikowy dla uczestnika i opiekuna.  
6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
7. Posiedzenie komisji konkursowej jest tajne i zamknięte dla osób spoza komisji.

         Decyzje komisji są ostateczne.
8. Kolejność przesłuchań koncertowych podana będzie na stronie internetowej na
    minimum jeden dzień przed konkursem.
9. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na GOK w Lipce wszelkie prawa
    majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas konkursu, które  
    mogą być wykorzystane w celach promocji konkursu.
10. Podpisując formularz zgłoszenia (załącznik) uczestnicy udzielają zezwolenia na
    rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych (imię i nazwisko)w związku z  
    promocją konkursu oraz ogłoszeniem wyników.
11. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
      potrzeby organizacji konkursu.
12. Nagrody ufundowane przez osoby prywatne i instytucje powinny być zgłoszone
      do organizatora przed konkursem.

Bliższych informacji udziela Dyrektor GOK w Lipce,
 ul. 4 Dywizji Piechoty 2, tel. 67 266 50 96.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

mailto:goklipka@o2.pl
http://www.goklipka.pl/

