
REGULAMIN
Krośnieński Konkurs Piosenki Dziecięcej
I. ORGANIZATOR
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno
tel. 13 43 218 98, fax. 13 43 215 71, e-mail:  rckp@rckp.krosno.pl.
  

II. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Scena  plenerowa przed  Świetlicą  w  Ogródku  Jordanowskim przy  ul.  Grodzkiej
w Krośnie w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 16.30.

III. CELE KONKURSU
1.  Umożliwienie  prezentacji  umiejętności  wokalnych  oraz  promocja
najmłodszych wykonawców z krośnieńskich szkół oraz stowarzyszeń i ośrodków
kultury.
2.  Stworzenie  możliwości  twórczej  konfrontacji  osiągnięć  najmłodszych
wykonawców,  jak  również  wymiana  pomysłów  i  doświadczeń  w  pracy
artystycznej.

IV. UCZESTNICY -  soliści 
 I kategoria wiekowa - (szkoły podstawowe, klasy 1 - 3)
 II kategoria wiekowa - (szkoły podstawowe, klasy 4 - 6)
 AUTENTYCZNY  DEBIUT  WOKALNY oceniany  w  dwóch  grupach

wiekowych:
 I grupa - (szkoły podstawowe, klasy 1 - 3)
 II grupa - (szkoły podstawowe, klasy 4 - 6)

V.  ZASADY UCZESTNICTWA
1.  Zgłoszeń  do  konkursu  dokonują  krośnieńskie  szkoły  podstawowe  oraz
stowarzyszenia i ośrodki kultury (do 2 wykonawców w danej kategorii).
2.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart
zgłoszeń dostarczonych na adres organizatora pocztą tradycyjną, e-mailem lub
faxem do dnia 4 czerwca 2019 r.

3. W dniu konkursu zgłoszeni wykonawcy zaprezentują jedną piosenkę w języku
polskim. Mile  widziane  będą:  ciekawe,  nowe  interpretacje,  opracowania,
aranżacje oraz utwory  z własnymi tekstami i muzyką.
4.  Kolejność  prezentacji  scenicznych  w  obrębie  danej  kategorii  wiekowej  na
podstawie losowania - prosimy o punktualne przybycie na miejsce konkursu.
5.  Laureaci  pierwszych  miejsc  poprzedniej  edycji  konkursu  mogą  wystąpić
wyłącznie poza konkursem.
6.   Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na
płycie  CD.  Nagranie  powinno  być  wysokiej  jakości.  Soliści  mogą  również
akompaniować  sobie  sami,  wykorzystując  dowolny  (zgłoszony  wcześniej)
instrument  lub  korzystać  jednocześnie  z  nagrań  CD,  wplatając  własne  partie
instrumentalne.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy
wynikające ze złej jakości nagrań. 
VI. OCENA  
Powołana przez organizatora komisja artystyczna będzie oceniać: walory głosowe
wykonawców,  interpretację  piosenek,  muzykalność,  ogólny  wyraz  artystyczny,
poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz dykcję.
VII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2.  Zwycięzcom  i  wyróżnionym  w  każdej  kategorii  przyznane  zostaną  nagrody
rzeczowe.
3.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  dowolnego  podziału  nagród  lub
przyznania dodatkowych tytułów, np. Grand Prix.

VIII. OCHRONA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1.  Zgłoszenie  do  udziału  w  konkursie  oznacza  zgodę  na  przetwarzanie  przez
organizatora  danych  osobowych  podanych  w  karcie  zgłoszenia  w  celach
niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  organizowanego  wydarzenia
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
ich wglądu i poprawiania. 



2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  danych:  wizerunku,
imienia  i  nazwiska,  miejscowości,  nazwy  instytucji  delegującej  w  zakresie
publicznej promocji przeglądu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji
prezentacji  oraz  publikacji  zarejestrowanych  multimediów  w  materiałach
promocyjnych związanych z organizowanym wydarzeniem. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela koordynator konkursu
pod numerem tel. 13 43 218 98 wew. 144.
2.  Koszty  związane  z  przygotowaniem  do  prezentacji,  przyjazdem,  pobytem
i  ubezpieczeniem  na  czas  konkursu  pokrywają  uczestnicy  lub  delegujące  ich
instytucje. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Krosno, maj 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno
tel. 13 43 218 98, fax. 13 43 215 71
rckp@rckp.krosno.pl


