
 

 

Regulamin Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Małe Nutki” 

 

§1  

Organizator festiwalu 

Organizatorem festiwalu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. 

§2 

Cele festiwalu 

Celem festiwalu jest: 

• propagowanie kultury muzycznej i edukacja muzyczna dzieci 

• popularyzacja piosenki dziecięcej 

• budowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury 

• rozwijanie i promocja talentów muzycznych 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

§3 

Termin i miejsce 

1. Festiwal odbędzie się w 5 kwietnia o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Centrum Sportu i Kultury w 

Garwolinie, ul. Nadwodna 1.  

2. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania koncertu z udziałem wyróżnionych wykonawców 

podczas Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego 17 czerwca 2018 r.  

§4 

Uczestnictwo w festiwalu 

1. W festiwalu mogą wziąć udział  soliści, duety bądź zespoły wokalne liczące od 3 do 10 osób. 

2. Festiwal ma zasięg powiatowy – mogą w nim brać udział przedszkola oraz szkoły z terenu powiatu 

garwolińskiego. 



3. Aby wziąć udział w festiwalu, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do 

regulaminu) na adres Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin lub drogą mailową 

na adres jdybcio@csik.garwolin.pl do 26 marca 2018 r. 

4. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w 

szkołach oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

5. Każda placówka może zgłosić do udziału w festiwalu maksymalnie 3 wykonawców. 

6. Każdy wykonawca festiwalu zaśpiewa jeden utwór z gatunku piosenki dziecięcej. 

7. Utworami konkursowymi mogą być wyłącznie piosenki dziecięce w oryginalnych lub we własnych 

aranżacjach, w tym piosenki wykonywane przez zespoły dziecięce, piosenki z filmów dla dzieci. Nie 

dopuszcza się wykonywania utworów z muzyki rozrywkowej, utworów z własnym (nawet dziecięcym 

tekstem) do piosenek muzyki popularnej. 

8. Maksymalny czas trwania utworu to 4 minuty. 

9. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnicy wykonują piosenki z podkładem muzycznym 

nagranym na nośnik – pendrive bądź płyta CD. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie 

podkładów muzycznych do wybranych przez siebie utworów we własnym zakresie.  

§5 

Kryteria oceny i nagrody 

1. Festiwal ma charakter przeglądu.  

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w formie nagród Grand Prix Festiwalu dla 

wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych 

 I. przedszkolaki 

 II. uczniowie szkół podstawowych 

3. Komisja konkursowa może przyznać tyle wyróżnień, ile uzna za stosowne. 

4. Komisja konkursowa oceniać będzie występy, biorąc pod uwagę: 

- dobór repertuaru  

- wykonanie (w tym: znajomość tekstu, walory wokalne) 

- ogólny wyraz sceniczny 

 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz upominki. 

6. Zdobywcy wyróżnień Grand Prix Festiwalu otrzymają dyplomy oraz dodatkowe nagrody. 
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§6 

Przepisy ogólne 

1. Uczestnicy festiwalu przybywają do siedziby Organizatora na koszt własny.  

2. Organizator zapewni nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę techniczną festiwalu.  

3. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie własnego wizerunku w 

formie fotograficznej i filmowej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631  

z późn. zm.). 

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 


