
REGULAMIN III DZIELNICOWEGO KONKURSU WOKALNEGO  

„PIOSENKI Z EKRANU” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” - filia Ośrodka Kultury 

w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek z Dzielnicy 

Wesoła w określonych kategoriach wiekowych, stymulowanie wrażliwości estetycznej wśród 

młodych artystów oraz popularyzacja piosenki filmowej. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów w następujących kategoriach: 

 7-10 lat 

 11-13 lat 

 14-16 lat  

 

 

 

§ 4 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje po dwa utwory pochodzące z filmu, 

bajki, serialu lub musicalu. 

2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór z podkładem muzycznym 

lub z akompaniamentem. 

3. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na pendrivie, który należy 

dostarczyć w dniu występu do akustyka. Pendrive może zawierać jedynie podkłady 

muzyczne z wybranymi 2 utworami. 

4. W celu zgłoszenia się do konkursu należy dostarczyć do Ośrodka Działań 

Twórczych „Pogodna” (ul. Jana Pawła II  25, 05-077 Warszawa-Wesoła) oryginał 

wypełnionej  karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.domkulturywesola.net) 

do 06.03.2019 r. włącznie. 

5. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie 

imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej Ośrodka 

(www.domkulturywesola.net).  

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Termin i miejsce  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony 16.03.2019 r. w  Ośrodku Działań Twórczych POGODNA  

ul. Jana Pawła II 25, (I piętro).  

Kolejność występów Organizator umieści na stronie internetowej www.domkulturywesola.net 

 

Informacji o konkursie udziela p. Agnieszka Małecka, tel. 22 427 37 74, 

a.malecka@domkulturywesola.net 

 

§ 6 

Jury 

 

Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę:  

 poziom warsztatu wykonawczego 

 interpretację wykonywanych utworów 

 dobór repertuaru 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników 

 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się w dniu przesłuchania 

po około 60 minutach od momentu wystąpienia ostatniego uczestnika konkursu.  

 

 

§ 8 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

 

 

§ 9 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

 

 

 

 

 


