
 

 

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEGO   

FESTIWALU  PIOSENKI „O  BURSZTYNOWĄ NUTKĘ”    

TRZEBIATÓW  2022 r. 
  

 

Organizator: Trzebiatowski Ośrodek Kultury  

Termin: 10 czerwca 2022 r. 

Celem festiwalu jest prezentacja umiejętności wokalnych solistów popularyzacja 

śpiewania, wspieranie i rozwijanie talentu oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy 

artystycznej pomiędzy instruktorami zespołów muzycznych. 

 

1) Uczestnikami Festiwalu mogą być wyłącznie SOLIŚCI: uczniowie szkół, reprezentanci 

Instytucji Kultury, placówek prowadzących zajęcia wokalne. Każda placówka typuje do 3 

wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych.. 

 

Kategorie wiekowe  

-  klasy I - III  

-  klasy IV - VI 

-  klasy VII, VIII  

-  szkoły ponadpodstawowe 

 

2) Wykonawcy zgłaszają i prezentują jedną piosenkę w języku polskim, dostosowaną do ich 

wieku i możliwości.  

 

3) Od każdego uczestnika pobierana jest akredytacja w wysokości 10 zł, którą należy wpłacić 

na konto TOK. 

Dane do przelewu: 

Trzebiatowski Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 67 , 72- 320 Trzebiatów 

Rachunek PEKAO S.A. I O. Trzebiatów  62 12 40 39 85 11 11 00 00 41 42 23 22  

Tytułem: BURSZTYNOWA NUTKA - imię i nazwisko solisty  

 

4) Uczestnik, który nie zgłosił się na przesłuchanie w swojej kategorii wiekowej nie będzie 

podlegał ocenie Jury. 

 

5) W ramach Festiwalu organizator przewiduje przyznanie nagród  za zajęcie I, II i III miejsca 

oraz wyróżnienia w formie dyplomów w każdej kategorii wiekowej. Spośród laureatów I 

miejsc, organizator przewiduje przyznanie Nagrody Głównej Festiwalu. 

 

6) Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub podkład muzyczny 

(półplayback) nagrany wyłącznie w formacie CD audio/ pendrive MP3. Nośnik wysokiej 

jakości technicznej powinien zawierać nagranie tylko jednego utworu. 

 

Uwaga: instrumentalny podkład muzyczny nie może zawierać wokalnej ścieżki dźwiękowej 

(tzw. chórków). 



 

W przypadku wykorzystania „żywych”  instrumentów prosimy o zaznaczenie na karcie 

zgłoszenia potrzebnych warunków technicznych. Instrumenty wykonawca zapewnia we 

własnym zakresie. 

 

7) Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zgłoszenie na oryginalnej KARCIE ZGŁOSZEŃ  

solisty w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 ( listownie lub mailem – skan  

karty zgłoszenia - tok@trzebiatow.pl) oraz wpłata akredytacji. 

 

8) Jury powołane przez organizatorów Festiwalu, stosować będzie następujące kryteria   

w swojej ocenie: dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników, prezentację utworów 

 i wykonawców uwzględniając warunki głosowe, muzykalność i dykcję, poziom artystyczny oraz  

zastosowanie nowych form interpretacyjnych i scenicznych.  

 

9) Werdykt Jury ustalony  podczas wspólnego tajnego posiedzenia jest ostateczny  

i niepodważalny. Laureaci zostaną nagrodzeni po zakończeniu poszczególnych kategorii 

wiekowych. 

 

10) Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następującej kolejności: 

a/ kat. I - III - soliści  

b/ kat. IV-VI - soliści  

c/ kat. klasy VII, VIII - soliści  

d/ kat. szkoły  ponadpodstawowe - soliści  

 

11) Program Ogólnopolskiego Dziecięco - Młodzieżowego Festiwalu Piosenki  „ O Bursztynową 

Nutkę”  

 10 czerwca 2022 r. godz. 9
00: 

-  
uroczyste rozpoczęcie festiwalu

 

-  przesłuchania konkursowe i wręczenie nagród ( po każdej kategorii wiekowej). 

 

12)  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu Festiwalu. 

13) Ze względu na sytuacje pandemiczną organizator zastrzega sobie prawo odwołania 

Festiwalu. 

14) Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych 

w regulaminie.  

 

 

Informacji o Festiwalu udzielają Marta Górska i Anna Rzepecka 

 instruktorzy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury 

 tel. 91 3872614, 517695414  

 regulamin i karta zgłoszeń do pobrania na stronie 

www.kultura.trzebiatow.pl 

 ul. Wojska Polskiego 67, 72 - 320 Trzebiatów 

tok@trzebiatow.pl                     
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…………………………………… 

 

Pieczątka instytucji patronującej 
 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Piosenki 

 „O BURSZTYNOWĄ NUTKĘ”   -  10 czerwca  2022 r. 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

 1. Imię i nazwisko indywidualnego wykonawcy 

................................................................................................................................................... 

2. Kategoria wiekowa ( proszę zaznaczyć właściwą) 

a/ I-III                  b/ IV- VI                 c/ VII, VIII                   d/ ponadpodstawowe 

3.Szkoła/ Placówka patronująca/ adres,  telefon):…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. Nazwisko i imię opiekuna tel. kontaktowy.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………... 

5.Repertuar ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

6. Czas potrzebny na montaż .......... min. 

          

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych jest Trzebiatowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. 

Wojska Polskiego 67.  

 

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. uczestniczący w 

konkursie (zarówno uczestnik, jak i nauczyciel/instruktor/rodzic) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich/dziecka 

(imię, nazwisko, wiek, placówka delegująca lub adres prywatny w przypadku zgłoszeń indywidualnych i telefon) i  wizerunku do celów 

informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalnoedukacyjną TOK.  

 

Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne lecz niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział w festiwalu. Udział w festiwalu  jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu. 

 

 

    .................................                 ............................................................. 

  Miejscowość i data             Zapoznałam(em) się z regulaminem festiwalu 

                                                                                                                                                podpis nauczyciela/ instruktora                                                                                                                                                                                                                            

           


