
1 
 

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI 

SZKOLNEJ W PARCHOWIE 
 

 
I ORGANIZATORZY  
 

1.Zespół Szkół w Parchowie 

2.Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie 

 

II  CELE FESTIWALU 
 

Promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej. 

Propagowanie wartościowego repertuaru wokalnego. 

Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. 

Szukanie, prezentacja i rozwijanie talentów  muzycznych uczniów. 

Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród uczniów. 

 

III  UCZESTNICTWO W FESTIWALU 
 

Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych  powiatu 

bytowskiego, a także wychowankowie świetlic środowiskowych. W konkursie mogą brać 

udział wyłącznie soliści. Każda placówka oświatowa może zgłosić do udziału w festiwalu  

dwóch uczestników w poszczególnych kategoriach: 

 

- kategoria I - klasy I-II SP 

- kategoria II - klasy III-IV SP 

- kategoria III - klasy V-VI SP 

- kategoria IV - klasy VII-VIII SP 

 

Solista  prezentuje jedną piosenkę. 

Piosenka tematycznie powinna być dostosowana do wieku uczestnika festiwalu. 

Piosenka może być wykonywana z podkładem muzycznym lub z własnym 

akompaniamentem. 

Uczestnicy  festiwalu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia karty 

zgłoszenia i przekazania jej organizatorowi festiwalu w terminie do 13 marca 2023 roku na 

adres e-mail:  wrecza@op.pl 
 

IV TERMIN FESTIWALU 
 

Festiwal odbędzie się 23 marca 2023  (czwartek ) w Gminnym Centrum Kultury  

w Parchowie ul. Kartuska 5 

Początek  -  godz.: 9:00.  

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:  

Joanna Szroeder – 608-394-679  

Edmund Wrycz-Rekowski - 664-124-762 
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V JURY 
 

Uczestnicy festiwalu będą  oceniani przez profesjonalne jury powołane przez organizatorów. 

Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

 

-dobór repertuaru, 

-zdolności muzyczne uczestnika, 

-interpretacja utworu, 

-ogólne wrażenie artystyczne. 

 

Jury przyzna trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.  

Organizatorzy zapewnią aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.  

Dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziany jest poczęstunek.  

 

VI  UWAGI KOŃCOWE 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej na adres organizatora jest jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje wizerunku. 

 

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos  rozstrzygający należy do organizatorów.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z ważnych powodów. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


