
II GMINNY KONKURS WOKALNY ONLINE 

ZIMOWA PIOSENKA 

TRZCIANNE 2022 

 

REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem. 

2. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w formie on-line. Wszelkie 

informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie 

gok.trzcianne.pl 

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej. 

2. Wymiana doświadczeń artystycznych. 

3. Kształtowanie charakterów młodych artystów poprzez zdrowe 

współzawodnictwo. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Trzcianne. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać link odsyłający do 

nagrania audio-wideo. Nagranie musi być dostępne bez konieczności 

posiadania konta na udostępniającym portalu w czasie trwania konkursu. 

W opisie filmu należy wpisać: Zimowa Piosenka 2022 ONLINE, nazwa 

wykonawcy lub imię i nazwisko solisty, tytuł utworu.  



3. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą 

sylwetkę osoby wykonującej utwór, z odległości umożliwiającej 

identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. 

należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie  

z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. 

Dozwolone jest nagranie poszczególnych utworów osobno oraz 

zestawienie ich jako jeden film. 

4. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz większe grupy. 

5. Uczestnicy wykonują jeden lub dwa utwory o tematyce zimowej. 

6. Uczestnicy konkursy zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego 

prezentacji – maksymalnie 10 minut. 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

a) najmłodsi – oddziały przedszkolne oraz klasa I, 

b) klasy II – IV, 

c) klasy V – VIII, 

d) kategoria otwarta – bez ograniczeń wiekowych. 

8. Do udziału w kategorii otwartej zapraszamy grupy mieszane bez 

ograniczeń wiekowych. Szczególnie czekamy na zgłoszenia rodzinne. 

9. Wykonanie piosenek dozwolone jest a cappella oraz przy 

akompaniamencie. 

10. Wyklucza się możliwość korzystania z gotowych podkładów 

muzycznych. 



11. Zgłoszenie udziału wraz z linkiem do nagrania należy przesłać do dnia  

14 lutego 2022r. w wersji elektronicznej lub skan na adres 

gok@trzcianne.pl  

12. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 

13. Wraz z kartą zgłoszenia prosimy przesłać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

IV. Jury konkursu 

1. W skład Jury konkursu wchodzą osoby wybrane przez organizatora. 

2. O przyznaniu nagród decyduje Jury konkursu. 

V. Kryteria oceniania 

1. Znajomość tekstów. 

2. Intonacja, dykcja, muzykalność, aranżacja utworu. 

3. Ogólne wrażenia artystyczne. 

VI. Nagrody w konkursie 

1. Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody rozesłane będą pocztą, będzie możliwość odbioru osobistego. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
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II GMINNY KONKURS WOKALNY ONLINE 

ZIMOWA PIOSENKA  

TRZCIANNE 2022 

KARTA ZGŁOSZENIA 

NAZWA WYKONAWCY - …………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

SZKOŁA (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………… 

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY – IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………… 

 

KATEGORIA (wskazać właściwe):  

o najmłodsi – oddziały przedszkolne oraz klasa I, 

o klasy II – IV, 

o klasy V – VIII, 

o kategoria otwarta – bez ograniczeń wiekowych. 

 

WYKONYWANY REPERTUAR: 

 (link) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………… 

podpis uczestnika/ 

podpis opiekuna prawnego 


