
REGULAMIN 
Festiwalu ,,W krainie baśniowej piosenki’’ 

Nisko, 25 październik 2019 
 

ORGANIZATORZY:  
• Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku 

 
CELE FESTIWALU: 

• prezentacja dorobku artystycznego solistów  
• popularyzacja śpiewania piosenek o tematyce bajkowej 
• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci 

i młodzieży z różnych regionów Polski 
• promocja twórczości instruktorów 
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

 
ADRESAT: 

• festiwal przeznaczony jest dla solistów  
• podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór: 

piosenka o tematyce bajkowej w dowolnym języku 
 

KATEGORIE: 
• Kategoria I – soliści 7 – 10 lat  
• Kategoria II – soliści 11 – 14 lat  
• Kategoria III – soliści 15 - 18 lat 

 
TERMINARZ  FESTIWALU:  

• do 18 października 2019 r. – zgłoszenia i wpłata akredytacji przez Uczestników  
• 25 października 2019 r. 10:00 - przesłuchania konkursowe  

/po każdej kategorii zostaną ogłoszone wyniki, nastąpi wręczenie dyplomów i nagród/  
 

MIEJSCE FESTIWALU: 
Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół’’ 
ul. Tadeusza Kościuszki 9 
37 – 400 Nisko   
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto organizatora akredytacji 
uczestnictwa; soliści wpłacają akredytację w wysokości 30 zł 

• wpłaty należy dokonać do 18 października 2019 r. , na konto Niżańskiego Centrum 
Kultury ,,Sokół’’ w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 9 , 37 – 400 Nisko  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu oddział w Nisku 
34 9434 1025 2006 1603 9957 0001 

W tytule wpisując: 
„Baśniowa” oraz imię i nazwisko uczestnika 

• w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie ulega zwrotowi 
• do każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych około 20 wykonawców, w 

przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może zamknąć listę nadsyłanych zgłoszeń, 
decyduje ich kolejność 

•  jedna placówka może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców w każdej z kategorii 
wiekowej 

• organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyczną i nagłośnienie   



• regulamin festiwalu i karta zgłoszenia dostępne na stronie http://nck.cal24.pl  
• termin przesłania podkładów muzycznych wyłącznie na adres mailowy 

nieradka.dorota@gmail.com do dnia 23 października 2019 r. Nazwa pliku musi 
zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu 

• komisję artystyczną powołuje organizator 
• uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do 

nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku  
• konieczne jest dołączenie podpisanej zgody uczestnika lub rodzica oraz opiekuna , która 

stanowi integralną część regulaminu 
 

PRZYPISY OGÓLNE: 
• nie ma możliwości zmiany zgłoszonego utworu 
• uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, 

wyżywienia 
• każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun 

(rodzic lub upoważniona przez niego osoba) 
• uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości 
• zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, 

ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych 
osobowych w materiałach dotyczących festiwalu 

• zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki  
• szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator, zostanie opublikowany na stronie 

internetowej  
• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festiwalu z przyczyn niezależnych 
• organizator zapewnia poczęstunek i bufet kawowy 
•  

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
OCENA I NAGRODY: 

• trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do 
wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, 
muzykalność, indywidualność artystyczną, emisję 

• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział 
• w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody (tytuły LAUREATA) oraz wyróżnienia 
• dla najlepszego wykonawcy zostanie przyznana nagroda Grand Prix 
• jury ma prawo do innego podziału nagród 
• decyzje jury są ostateczne i niepodważalne 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem i numerami telefonów: 

Organizator: Niżańskiego Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku 
ul. Tadeusza Kościuszki 9 

37 – 400 Nisko 
Kierownik artystyczny festiwalu – Dorota Nieradka tel. 530 557 406,  

mail: nieradka.dorota@gmail.com 
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