
XXV Gminny Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Trawniki ' 2021
 Termin Festiwalu: 23 maja 2021r. 

Termin zgłoszeń:  do 19 maja 2021r  .  

R E G U L A M I N

Organizatorem  XXV  Gminnego  Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej
i Młodzieżowej jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach.

Cel przeglądu:
1. Prezentacja  dorobku  artystycznego  solistów  i  zespołów

wokalnych (do oktetu).
2. Popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego

rozwoju repertuaru.
3. Stwarzanie  możliwości  wymiany  doświadczeń  pedagogów,

instruktorów oraz młodych artystów.
4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
5. Promocja  piosenki  polskiej  (polskie  teksty,  polscy

kompozytorzy).
6. Kwalifikacja wykonawców do Przeglądu Powiatowego.

Uczestnicy:
Soliści w grupach wiekowych:
I kat. 6 – 10 lat
II kat. 11 – 13 lat
III kat. 14 – 16 lat,
IV kat. – 17 – 20 lat.
Ocena:
Wykonawców  oceniać  będzie  Jury  powołane  przez  Organizatora.
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników
- wykonanie
- ogólny wyraz artystyczny.
Jury będzie zwracać uwagę na teksty i kompozycje własne



Zasady uczestnictwa:
1. Każdy  wykonawca  przygotowuje  2  polskie  utwory.

Przesyła  dwa  wybrane  utwory,  w  tym  pierwszy  do
prezentacji w Przeglądzie, drugi do przesłuchania przez jury
na wyraźną prośbę. 

2. Wykonawcy  towarzyszyć  może  akompaniator  lub  wysokiej
jakości nagranie akompaniamentu muzycznego.

3. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie repertuaru
odpowiadającego  wymaganiom  niniejszego  regulaminu,
zarejestrowanie  własnej  prezentacji  poprzez  zapis  obrazu
i  dźwięku  kamerą  cyfrową  (np.  w  telefonie)  zgodnie  ze
zgłoszonym  repertuarem  oraz  przesłanie  drogą  elektroniczną
prezentacji  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  stanowiącą
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

4. Rejestracja powinna być wykonana w pozycji poziomej, w jak
najlepszej jakości (minimum HD). 

5. Zgłaszając się do przeglądu osoba zgłaszająca wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych
w karcie zgłoszenia w celu realizacji przeglądu w formie online.

6. Kompletne  zgłoszenie  -zarejestrowaną  prezentację  oraz  kartę
uczestnictwa  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  do  GOK
w Trawnikach na adres mailowy: gokwtrawnikach@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2021 r.

7. Laureaci Festiwalu Gminnego otrzymują dyplomy  oraz wezmą
udział w Przeglądzie Powiatowym w Świdniku, który odbędzie
się w dniu 30 maja 2021r. w MOK w Świdniku.

8. Na  Przeglądzie  Powiatowym  w  Świdniku  wykonawcy
p  rezentują  jeden  wybrany  przez  siebie  utwór,  a  drugi  na  
wyraźną prośbę jurorów

9. Na  etapie  Przeglądu  Powiatowego  -  do  Wojewódzkiego
Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej  „Śpiewający
Słowik” nominowani  są  tylko  soliści  (ze  względu na  zapis
w regulaminie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie).

10. W  konkursie  wojewódzkim  obowiązuje  wykonanie
2 utworów.



Zgłoszenia na karcie wg załączonego wzoru należy przesłać       
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021r. na adres     
e-mail: gokwtrawnikach@gmail.com
Wszystkich informacji dotyczących Festiwalu Gminnego udziela  
Julita Tarnogórska –Burak  – tel. 081/ 585 60 38 , 
tel. kom. 601 674 829.
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Termin  i miejsce festiwalu:
23 maja 2021r. ,

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach



KARTA ZGŁOSZENIA 
XXV GMINNY  FESTIWAL

PIOSENKI  DZIECIĘCEJ  I  MŁODZIEŻOWEJ

Trawniki ' 2021
Termin festiwalu: 23 maja 2021r. 

/  Termin zgłoszeń do 19.05.2021r  ./  

Imię i nazwisko 

...................................................................................                     .................................
(imię i nazwisko solisty)                                         (wiek)

1. Tytuły utworów / autor, kompozytor/
1) ............................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................

2. Nazwa, adres, nr tel.  placówki delegującej
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko, nr tel. instruktora ( nauczyciela, opiekuna) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Potwierdzam znajomość regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń organizatora.

...................................................................
(imię, nazwisko i podpis zgłaszającego)


	XXV Gminny Festiwal
	Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
	R E G U L A M I N
	Cel przeglądu:

