
  



 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu w kategorii „PIOSENKA”- eliminacje miejskie, organizowanych w ramach 
Lubuskich Konfrontacji Artystycznych jest Miejski Dom Kultury w Witnicy, zwany w dalszej części 
regulaminu „Organizatorem”.   

2. Przebieg konkursu: 
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2023r. Szczegóły w dalszych zapisach regulaminu.  
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 marca 2023r. w Małym Centrum Nauki Kopernik „SOWA” w 
Witnicy.  

 
2. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań i umiejętności w obszarze twórczości 
wokalnej, jak również ich integracja, wymiana doświadczeń między instruktorami oraz stworzenie 
przestrzeni do zaprezentowania swoich umiejętności.  

 
3. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE WYKONAWCZE 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Witnica, należący do jednej z kategorii 
wiekowych, wyszczególnionych w dalszej części regulaminu: 
 Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 
 Podopieczni domów kultury, jak również gminnych i miejskich ośrodków kultury, ognisk 

muzycznych itp.  
 

2. Uczestnicy zakwalifikowani zostają do poszczególnych kategorii wiekowych:  
 KATEGORIA 1 – szkoły podstawowe, klasy I - III 
 KATEGORIA 2 – szkoły podstawowe, klasy IV - VI 
 KATEGORIA 3 – szkoły podstawowe, klasy VII - VIII 
 KATEGORIA 4 – szkoły ponadpodstawowe  

 
3.  Uczestnicy zakwalifikowani zostają do poszczególnych kategorii wykonawczych:  

 Soliści i duety – o kategorii wiekowej decyduje wiek starszego Uczestnika duetu.  
 Zespoły wokalne do 8 osób – o kategorii wiekowej decyduje wiek przeważającej ilości członków 

zespołu.  
 

5. REPERTUAR/ SPOSÓB PREZENTACJI  
 

1. Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór wokalny w dowolnym stylu muzycznym. 
2. Czas występu wynosi maksymalnie 5 minut.  
3. Uczestnik może zaprezentować się używając przygotowany we własnym zakresie podkład muzyczny. 
4. Podkład muzyczny w formacie MP3 uczestnik konkursu zabiera ze sobą na konkurs na nośniku 

Pendrive. 
5. Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie utwór w języku polskim.  

 

6. KRYTERIA OCENY  
 

Ocenie podlega: 
1.  Dobór repertuaru- jego wartość artystyczna, oryginalność, trudność wykonawcza, dostosowanie do         
      możliwości wokalnych wykonawcy.  
2.  Emisja głosu.   
3.  Interpretacja tekstu piosenki.  



 

 

 

4. Ogólny wyraz artystyczny 
 
7. ZGŁOSZENIA – TERMINY I ZASADY  

 
1. Zgłoszenie do konkursu dokonywane jest poprzez formularz on-  line, dostępny na stronie 

internetowej organizatora konkursu, tj. MDK Witnica w zakładce „Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 
2023” 

2. Formularz wypełnia pełnoletni Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny. 
3. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2023r.  

 
8. RADA ARTYSTYCZNA 

 

1. Skład Rady Artystycznej ustala organizator konkursu, tj. Miejski Dom Kultury w Witnicy. 
2. Radę tworzą artyści i/lub instruktorzy o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych. 
3. Obrady Rady Artystycznej są tajne, a jej werdykt ostateczny.  
4. Rada artystyczna dokonuje maksymalnie trzech nominacji do udziału w konkursie na etapie 

powiatowym w danej kategorii wiekowej.  
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zgłoszenia do udziału w etapie powiatowym dokonuje pełnoletni uczestnik lub jego opiekun prawny 

poprzez formularz on- line dostępny na stronie internetowej organizatora- Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłodawie.  

2. Regulaminy dotyczące kolejnych etapów – powiatowego i wojewódzkiego dostępne są na stronach 
internetowych ich organizatorów, tj.  
- etap powiatowy –  Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie/ Kłodawa 
- etap wojewódzki – Zielonogórski Ośrodek Kultury/ Zielona Góra   

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu z 
przyczyn od siebie niezależnych.  

4. Rodzic/ opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego Uczestnika 
konkursu.  

 


