
Honorowy Patronat 

Wójta Gminy Grębocice       

 

REGULAMIN 

I DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU 

PIOSENKI POLSKIEJ 

„Gdzie Ci artyści szaleni” 

06.02.2020r.  godz.9.00 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Festiwal jest projektem  programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam” organizowanym przez 

Fundację w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S.A. 

2. Organizatorem I Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci artyści szaleni” zwanego dalej 

„Festiwalem” jest SZKOŁA PODSTAWOWA  im. Janusza Kusocińskiego  w  Grębocicach  zwana 

w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.  

3. HONOROWY PATRONAT NAD FESTIWALEM SPRAWUJE WÓJT GMINY GRĘBOCICE - Pan 

Roman  Jabłoński. 

4. Festiwal przeznaczony jest dla szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.  

5. Szkoła zgłasza maksymalnie po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

6. CELE KONKURSU: 

 promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja twórczości artystycznej z lat 70,80 i 90-tych,  

 wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,  

 prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.  

§ 2 Przebieg Festiwalu 

1. Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla solistów, bez towarzyszenia chórków „na żywo”. 

2. Uczestnik jest zobowiązany przygotować jeden utwór w języku polskim skomponowanym w latach 70, 80 lub 

90-tych. 

3. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści, elementów promujących używki. Piosenka 

nie może być w klimacie disco-polo, rapu czy hip-hopu. 

4. Niedozwolone jest śpiewanie z towarzyszeniem playbacku. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 10 stycznia 2020 r., które powinno zawierać:  

 kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną i zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 



 nagranie jednego utworu (w formacie mp3 - nie musi być profesjonalne i nie powinno być dłuższe niż 

5 minut) 

6. Zgłoszenia i nagranie należy przesyłać na adres e-mail: festiwalpiosenkipolskiej@gmail.com 

7. W przesłuchaniach konkursowych wystąpią wykonawcy zakwalifikowani po przesłuchaniu nadesłanych 

zgłoszeń (mp3) przez Radę Artystyczną. Wyniki kwalifikacji opublikowane zostaną na stronie 

www.spgrebocice.pl oraz na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/szkolagrebocice/ - do dnia 

24.01.2020 r.  

8. Dopuszczone jest nagranie chórków w podkładzie. 

9. Prezentacje odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk uczestników. 

10. Repertuar umieszczony na karcie zgłoszenia jest ostateczny i nie może ulec zmianie. 

11. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:  

 Szkoła podstawowa I-II– soliści,  

 Szkoła podstawowa III-IV – soliści,  

 Szkoła podstawowa klasy V-VI – soliści. 

 Szkoła podstawowa klasy VII-VIII – soliści. 

12. KRYTERIA OCENY:  

 dobór repertuaru stosowny do wieku,  

 umiejętności wokalne wykonawcy, 

 stopień trudności, interpretacja, gra aktorska,  

 ogólny wyraz artystyczny.  

13. Harmonogram z godzinami przesłuchań (zakwalifikowanych) poszczególnych grup wiekowych ukaże się 

na stronie festiwalowej do dnia 27.01.2020r.  

14. Podkład muzyczny osób zakwalifikowanych należy przesłać wyłącznie w formie mp3 na maila 

festiwalpiosenkipolskiej@gmail.com do dnia 29.01.2020r.  

15. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.  

16. Uczestnicy zgłoszeni do Festiwalu muszą podpisać zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 

w Grębocicach. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny. Zgoda stanowi 

załącznik do regulaminu.  

§ 4 Nagrody 

1. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej.  

2. Jury przyzna Grand Prix Festiwalu. 

3. Decyzje dotyczące miejsc i nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu.  

2. W przypadku niespełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć 

Uczestnika z Festiwalu z przyczyn formalnych.  

3. Kwestie nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

4. Wszelkie pytania na temat festiwalu pod nr tel. 664 307 267. 
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