
      

Regulamin 
XXVIII Festiwalu Piosenki Różnej – Niebylec 2022 r. 

 
1. Organizator : 

➢ Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. 
 

2. Cele: 

➢ prezentacja dorobku muzycznego szkół podstawowych, 

➢ wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, 

➢ możliwość prezentacji uzdolnionej muzycznie młodzieży, 

➢ rozbudzanie pasji muzycznej. 

 

3.    Warunki uczestnictwa: 

➢ w przeglądzie może wziąć udział: zespół wokalny, wokalno-instrumentalny  

   i soliści, 

➢ uczestnicy przeglądu, przygotowują po jednej piosence, każdy uczestnik może być  

wykonawcą tylko jednej piosenki, 

➢ temat piosenki jest dowolny, 

➢ piosenka powinna być tylko i wyłącznie w języku polskim, 

➢ dopuszczalna liczba uczestników- soliści: w każdej kategorii po 3 osoby 

        i 1 zespół (do sekstetu) z wybranej szkoły, 

➢ prezentowana piosenka nie brała udziału we wcześniej organizowanych imprezach  

w naszej placówce.  

 

4.     Kryteria oceny: 

➢ dobór repertuaru do wykonawcy, 

➢ czystość brzmienia, 

➢ interpretacja utworu, 

➢ dykcja i emisja, 

➢ ogólny wyraz artystyczny. 

 

5.  Nagrody i wyróżnienia: 

➢   Dla najlepszych wykonawców jury przyzna  nagrody rzeczowe  i pamiątkowe           

  dyplomy. 

 

6.    Termin i miejsce: 

➢ Festiwal Piosenki odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. 

       w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu 

       Początek godz. 10.00 

 

7.    Termin zgłoszenia: 

➢ do 14 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu nr tel. 2773030. 

        Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dołączonej do regulaminu. 

         

Po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy! 



Karta zgłoszenia 
 

XXVIII Festiwal Piosenki Różnej –  Niebylec 2022 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika -solisty /(nazwa zespołu). 

 

............................................................................................................................................. 
 

2. Kategoria wiekowa:  

Kat 1. 0 – II ................. 

Kat 2. III – V............... 

Kat 3. VI – VIII ................... 

 

3. Tytuł utworu: 

............................................................................................................................................. 

Autor tekstu: 

............................................................................................................................................. 

Kompozytor: 

............................................................................................................................................. 
 

4. Rodzaj akompaniamentu:  

     *   CD (nie DVD) 

*   MP3 

*   Pendrive              

*   akompaniament własny, 

          (inne nośniki niż wymienione dyskwalifikują uczestników) 
      (wybrane podkreślić) 
 

5. Potrzeby techniczne: 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

6. Organizatorzy zapewniają: aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, wzmacniacz (piecyk), 

keyboard, i odtwarzacz CD i MP3.  
 

7. Dokładny adres placówki delegującej: 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

8. Imię i nazwisko instruktora lub opiekuna: 

 

............................................................................................................................................. 

 

      

             ……………………………………… 
          (podpis osoby zgłaszającej) 


