
REGULAMIN 

XIX Powiatowego Konkursu Dzieci i Młodzieży  

w ramach Festiwalu „Talenty Wokalne” 

Luzino 2018 

 

I. Organizatorzy 

- Wójt Gminy Luzino  

-  Rada Gminy Luzino 

- Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 

 

 

II. Cel konkursu 

- popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej  

- promocja utalentowanych dzieci i młodzieży 

- umożliwienie wszechstronnej edukacji artystycznej oraz konfrontacji osiągnięć 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie biorą udział soliści w trzech kategoriach wiekowych: 

            Kategoria I              -   3 -   4lat 

 Kategoria II             -    5 – 6 lat 

            Kategoria III           -  7 –  9 lat 

            Kategoria  IV           - 10 – 13 lat 

            Kategoria  V            - 14 – 18 lat 

            Kategoria  VI           - 19 – 25 lat 

  

Decyduje rok urodzenia. 
 

            2. Uczestnicy prezentują dowolne piosenki z gatunku polskiej muzyki rozrywkowej, 

                kategoria I i II- jeden utwór, pozostałe po dwa utwory. 

 

                 Kategoria   I  i  II         -  piosenki dziecięce 

      Kategoria III - V   - piosenki młodzieżowe oraz wybrane z repertuaru dorosłych      

wykonawców 

Piosenki powinny być starannie dobrane zarówno pod względem tekstów jak też walorów 

muzycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszonych utworów,  

nie spełniających tych warunków. 

 

3. Uczestnicy przyjeżdżają  na finał konkursu z własnym akompaniamentem zarejestrowanym 

na płycie CD – płyty należy opisać!  

 

4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie : 

- dokładnie wypełnionej karty zgłoszeń 

- przesłanego podkładu muzycznego  



- tekstu piosenek 

 

5. Etapy kwalifikacji uczestników : 

 

    -    Karty zgłoszenia i podkłady muzyczne ( info@gok.luzino.pl ) do dnia 25 maja 2018 r.    

          do godz. 16.00 

- Koszt udziału jednego uczestnika spoza terenu Gminy Luzino– 30 zł  

numer konta bankowego:   

BANK SPÓŁDZIELCZY KROKOWA   41 8349 0002 0015 8479 3000 0010 

 (z dopiskiem  ,,Talenty Wokalne”, imię i nazwisko uczestnika) 

WPŁATĘ NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA : 25 MAJA 2018 R, nieuiszczenie 

opłaty wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie – W DNIU 

KONKURSU WPŁAT NIE PRZYJMUJEMY  

     

Konkurs odbywa się 3 czerwca 2018r. godz.14.00 na placu parkingowym za Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Luzinie.  

 

 IV.  Jury 

 
Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców przyjmując następujące 

kryteria oceny: 

- warunki głosowe 

- muzykalność 

- dobór repertuaru 

- interpretacja 

- dykcja 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

  V.  Nagrody 

 

1. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy uczestnictwa 

2. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe 

3. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania dodatkowych nagród, w tym 

nagrody GRAND PRIX dla najlepszego wokalisty  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.  

 

Pozostałe  informacje nie ujęte w regulaminie można uzyskać w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Luzinie drogą e-mailową: info@gok.luzino.pl  lub telefonicznie 058 678 05 52 
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