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REGULAMIN 

II POWIATOWEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW 

„KOCHAĆ, JAK TO ŁATWO WYŚPIEWAĆ, POWIEDZIEĆ” 

    

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 

zaprasza do udziału w II Powiatowym Festiwalu  Młodych Talentów pod 

patronatem Starosty  Brzezińskiego. 

W bieżącym roku festiwal obejmuje utwory  wokalne jak i poetyckie  

o tematyce miłosnej. 

 

I. Organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące im J. Iwaszkiewicza 

w Brzezinach, ul. Okrzei 1 

II. Termin konkursu: 3 kwietnia 2019r. (środa) g. 9.40 

III.  Kategorie wiekowe:  klasy VII – VIII SP, gimnazja , szkoły  ponadgimnazjalne  

IV. Cel konkursu:  

a. podnoszenie kultury muzycznej  młodzieży, 

b.  upowszechnianie śpiewu w szkołach, rozwijanie uzdolnień muzycznych, 

c. popularyzacja twórczości  poetów i kompozytorów polskich oraz polskiej 

muzyki,  

d. konfrontacja poziomu artystycznego wykonawców, wymiana doświadczeń, 

nawiązywanie współpracy z innymi placówkami, 

e. popularyzacja i promocja lokalnych wydarzeń.  

V. W  konkursie mogą wziąć udział:  

a. soliści lub duet, 

b. deklamatorzy 

VI. Warunki uczestnictwa  

a. wykonawcy powinni mieć w repertuarze jeden polski utwór wokalny 

o tematyce miłosnej (czas trwania utworu 3 min) oraz 1 lub 2 utwory  

poetyckie, 

b. z jednej placówki  mogą uczestniczyć   maksymalnie  3 podmioty,  
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c. uczestnik może reprezentować tylko jedną placówkę,  

d. uczestnik będący w składzie zespołu nie może brać udziału w kategorii 

indywidualnej, 

e. wykonawcy przystępujący do konkursu zobowiązani są do przedłożenia 

organizatorom szczegółowo wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na 

wykorzystanie wizerunku ucznia  i nauczyciela, 

f.  interpretacja regulaminu jest zastrzeżona wyłącznie dla Organizatora,  

g. każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt dojazdu,  

h. opiekun uczestnika zapewnia opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

niego.  

VII. Ocena 

a. Komisja oceniająca powołana przez organizatorów bierze pod uwagę: dobór 

repertuaru, czystość brzmienia, interpretację, dykcję ,  zgodność repertuarową 

z treścią celów niniejszego konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny,  

b. decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.  

VIII. Sprawy organizacyjne 

a. kartę zgłoszenia dokładnie i czytelnie wypełnioną należy dostarczyć do 

8 marca 2019r. osobiście do sekretariatu szkoły lub mailem na adres 

sekretariat@lobrzeziny.pl do godz.15.00 - do  Liceum Ogólnokształcącego  

im. J. Iwaszkiewicza (regulamin i karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dostępna także na stronie szkoły  www.lobrzeziny.pl)                             

b. organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą,  

c. każdy wykonawca  piosenki zapewnia sobie podkład muzyczny na płycie CD, 

na pendrive lub akompaniament akustyczny (proszę opisać nośnik CD, 

pendrive: Imię, nazwisko uczestnika/nazwa zespołu, wiek uczestnika,  

tytuł piosenki), 

d. Uczestnicy przesłuchań wykonują utwór  „na żywo” z dowolnym 

akompaniamentem lub a capella,  

e. rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi po jego zakończeniu, 

f. Mile widziani obserwatorzy (5 osób). 

 

 

Informacji udziela  organizator – Lucyna Staszewska tel. kontaktowy 508-163-221 lub 

sekretariat szkoły tel. kontaktowy  46  874 -28-27. 
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