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1. Organizatorzy 

a) Świetlica w Żołędowie ul. Wierzbowa 6, 86-031 Osielsko 

      biuro@festiwalzoledowo.pl 

      tel. 696 66 77 64, 698 44 00 11 

b) Sołtys i Rada Sołecka w Żołędowie 

c) LGD Trzy Doliny 

d) Nadleśnictwo Żołędowo 

 

2. Data i miejsce konkursu 

02.06.2018. od godziny 12:00,  

 Żołędowo - Teren rekreacyjny w Parku Nadleśnictwa Żołędowo  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25. 05. 2018 r. 

 

3. Adresaci 

Konkurs jest imprezą otwartą,  adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

studentów regionu bydgoskiego. 

 

4. Cele konkursu. 

• propagowanie kultury muzycznej i śpiewu wśród dzieci, 

• rozwijanie zdolności wokalnych, 

• rozwijanie kultury scenicznej, 

• stwarzanie okazji do spotkań wykonawców i wzajemnej wymiany doświadczeń, 



• wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej, 

• wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych, 

• zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania artystycznego dorobku szerszej 

publiczności, 

• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

• upowszechnienie kultury muzycznej, 

• kształtowanie umiejętności uczciwego współzawodnictwa. 

• poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, 

• inspirowanie muzykującej grupy dzieci i młodzieży, 

• promowanie miejscowości Żołędowo. 

 

5. Zasady uczestnictwa 

a) konkurs jest imprezą otwartą, niebiletowaną o zasięgu regionalnym a Wykonawcy nie 

ponoszą żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w konkursie, 

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo, 

c) zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty 

zgłoszenia do konkursu drogą e-mailową na adres: biuro@festiwalzoledowo.pl  lub 

poprzez witrynę internetową www.festiwalzoledowo.pl   

d) zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 25 maja 2018 roku, 

e) karta zgłoszenia zamieszczona jest w witrynie internetowej konkursu: 

www.festiwalzoledowo.pl w zakładce „Regulamin, Karta Zgłoszeń, Zgłoszenie”, 

f) w dniu koncertu w godz.09:00 - 11:50 przewidziana jest próba akustyczna a od 

godziny 12:00 odbędą się przesłuchania uczestników konkursu, 

g) organizatorzy mają prawo do ewentualnej zmiany godziny rozpoczęcia konkursu i 

poinformowania o tym fakcie telefonicznie nie później niż do dnia 31.05. 2018 r.,       

uczestnicy występują z podziałem na kategorie wiekowe: 

 

I  kategoria wiekowa –  6 –   9 lat 

II kategoria wiekowa – 10 – 14 lat 

III kategoria wiekowa – 15 – 18 lat 

IV kategoria wiekowa – młodzież po 18 roku życia 

 

O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek większości 

członków zespołu. 
 

h) wykonawca to solista bądź zespół (do 4 osób), 

i) każdy z wykonawców powinien zaprezentować jeden dowolnie wybrany przez siebie 

utwór wokalny związany z tematem konkursu – „Śpiewam o miłości”, a w II edycji 

konkursu szczególnie miło przyjęte zostaną wykonania ścieżek muzycznych z bajek, 

filmów, baśni, musicali itp. 

j) repertuar obejmuje: 1 utwór śpiewany z tekstami i aranżacjami innych twórców, 

gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz, itd.) o tematyce 

miłośnej charakterystyka w punkcie -  j.) regulaminu. 

k) łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, 

l) do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 

4 osób), lub wcześniej przesłane nagranie w formacie mp3 wraz z kartą zgłoszenia, 



m) nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkładu 

wraz z wokalem), 

n) wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, 

klub itp.) 

o) organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy, 

 

6. Jury 

 

• komisję konkursową powołują Organizatorzy, 

• w komisji konkursowej zasiądą fachowcy i muzycy, doświadczeni pedagodzy oraz 

przedstawiciele patronów i organizatorów z dziedziny aktorstwa, emisji głosu i 

muzyki, 

• posiedzenie Jury odbędzie się w dniu konkursu – po wysłuchaniu utworów w 

wykonaniu wszystkich zarejestrowanych uczestników, 

• werdykt końcowy zostanie ogłoszony przez Jury w dniu konkursu,  

• komisja konkursowa z posiedzenia sporządza protokół z listą nagrodzonych i 

wyróżnionych w konkursie, 

• decyzja Jury jest ostateczna. 

 

 

7. Postanowienia Końcowe 

•••• każdy uczestnik otrzyma darmowy ciepły posiłek oraz wodę do picia, 

•••• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, 

•••• nagrody i upominki, ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymują 
wyróżniający się artyści za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej, 

•••• konkurs zostanie zarejestrowany cyfrowo a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

nagrań fonicznych i wizualnych wykonanych podczas konkursu oraz do ich 

odtwarzania bez zgody wykonawców na użytek promowania „Regionalnego Konkursu 

Wokalnego” w różnego rodzaju kanałach informacyjnych,  

•••• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego 

interpretacji, 

•••• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy, 

•••• wszystkie kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy, 

•••• zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego regulaminu, 

•••• uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają automatycznie zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.  

•••• Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej 

„Impreza ta, to nie tylko rywalizacja o nagrody, to również miejsce i czas podnoszenia 

warsztatu, integracji, możliwość zaprezentowania szerszej publiczności” 

www.festiwalzoledowo.pl  

www.facebook.com/FestiwalZoledowo  


