
REGULAMIN VIII POWIATOWEGO FESTIWALU 

PIOSENKI JESIENNEJ-edycja online

Lubraniec 2021

I. Cel imprezy:

- prezentacja dorobku artystycznego solistów,
- doskonalenie warsztatu wokalno – instrumentalnego,
- promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

II. Organizatorzy:

- Zespół Szkół im.  Marii  Grodzickiej  w Lubrańcu Marysinie,  Marysin 30,  87  -  890
Lubraniec, 

- Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, ul. Brzeska 10, 87-890 Lubraniec.

III. Termin

Do 15 grudnia 2021 roku przesłanie nagrania lub dostarczenie do sekretariatu szkoły
Do  22  grudnia  zostanie  przedstawiona  lista  zwycięzców  i  w  zależnośći  od  sytuacji
epidemiologicznej  nastąpi  uroczyste  wręczenie  nagród lub zostaną  one przesłane  do osób
nagrodzonych. 

IV. Zasady uczestnictwa.

Kategorie wiekowe:
a) I kategoria – szkoła podstawowa klasy I – IV,
b) II kategoria – szkoła podstawowa klasy V – VIII,
c) III kategoria – szkoła średnia.

Festiwal jest dedykowany wyłącznie dla solistów.
Solista nagrywa jeden utwór o tematyce jesiennej wykonany w języku polskim i przesyła na
festiwal_marysin@marysin.edu.pl   lub dostarcza do sekretariatu szkoły. Nagranie może być
wykonane telefonem. 

V. Warunki uczestnictwa.

1. Warunkiem  uczestnictwa  jest  nadesłanie  na  adres  e-mail:

festiwal_marysin@marysin.edu.pl karty  zgłoszenia,  wg  załączonego  wzoru  oraz

podpisanego oświadczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz

wizerunku.  (osoby,  które  przesłały  zgłoszenia  wcześniej  nie  muszą  robić  tego

ponownie).

2. Zgłoszenie do udziału oznacza zapoznanie z regulaminem oraz jego akceptację.
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3. Piosenki powinny być dostosowane do wieku uczestnika.

4. Prezentowana  piosenka  musi  mieć  dobrze  słyszalny  wokal,  podkład  lub

akompaniament. 

VI. Komisja Jury i kryteria oceny. 

1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez Organizatora.
2. Werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu imprezy.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Nagrody.

1. W wyniku oceny, jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

VIII. Dodatkowe informacje i uwagi końcowe.

1. Udział w Festiwalu dla uczestników jest bezpłatny.
2. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz

rozpowszechnianie  wizerunku  w  związku  z  udziałem  w  festiwalu.  W  imieniu
uczestników nie  mających  pełnoletniości  zgodę wyrażają  rodzice  lub  opiekunowie
prawni. 

3. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do nieodpłatnego  wykorzystania  prezentacji
festiwalowych dla potrzeb Festiwalu i jego promocji. 

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. Uczestnictwo  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego

regulaminu.
7. Wszelkie  pytania  należy  kierować  do  p.  Magdaleny  Łukasik,  e-mail

festiwal_marysin@marysin.edu.pl


