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 REGULAMIN

XIX Gali Piosenki w Byczynie

1. Organizator:
     Ośrodek Kultury w Byczynie 
     ul.Borkowska 1 
     46-220 Byczyna
     tel/fax 77 413 41 65 
     e-mail okbyczyna1@wp.pl

2. Cele:
       a) konfrontacje wokalne dorobku artstycznego dzieci i młodzieży wokalu muzycznego, 
       b) popularyzacja wokalnych form muzycznych, walorów artystycznych oraz funkcji 
           wychowawczych,
       c) wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o śpiew,
       
3. Termin:

  21 listopada 2105 r. ( sobota ) godz. 12:00 – Konkurs dla przedszkoli i klas I-III szkoły 
  podstawowej

  22 listopada 2015 r. ( niedziela ) godz. 13:00 – Konkurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
  szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

4. Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Byczynie

5. Kategorie:
 soliści ( możliwość chórków ):

przedszkola
klasy I-III szkoły podstawowe
klasy IV-VI szkoły podstawowe
uczniowie szkół gimnazjalnych 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 zespoły wokalne ( max. 3 osoby)
przedszkola
klasy I-III szkoły podstawowe
klasy IV-VI szkoły podstawowe 
uczniowie szkół gimnazjalnych 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

6. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
 W Gali mogą wziąć udział soliści i zespoły.
 Uczestnicy mogą wystąpić tylko raz wykonując jeden utwór.
 Utwór wykonywany jest w języku polskim.
 Zgłoszenie uczestników następuje poprzez dostarczenia karty zgłoszenia do biura Ośrodka 

Kultury w Byczynie w terminie do 13 listopada 201 5 r. 
 Opiekunowie zobowiązani są o dostarczenie podkładów muzycznych przed występem.
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny z opiekunem. 
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7. Punktacja i nagrody:
 Ocenie jury podlegać będą: warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny 

i ciekawa interpretacja.
 Organizatorzy zapewniają dla najlepszych nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy.

8. Postanowienia końcowe:
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 Karta zgłoszenia do udziału w XIX Gali Piosenki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu
 Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału !


