
 

VII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
 „DZIECIĘCE NUTKI” WOJSŁAWICE 2019  

Regulamin 
 

 
1. Organizatorzy: 

● Starostwo Powiatowe w Chełmie 
● Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa, Rozwoju i Integracji Społecznej Wojsławic i Gminy Wojsławice 

“Szansa” 
● Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 

 
2. Cele festiwalu: 

● Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci  
● Integracja dzieci uzdolnionych muzycznie 
● Prezentacja dorobku i popularyzacja dorobku artystycznego najmłodszych śpiewaków  
● Promocja działalności nauczycieli i instruktorów zajmujących się formami wokalnymi  
● Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców i opiekunów. 

 
3. Termin i miejsce festiwalu: 

Festiwal odbędzie dnia 18 maja 2019 r. (sobota) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Wojsławicach. 

 
4. Kategorie wiekowe uczestników: 

● I kategoria wiekowa – dzieci 4.-letnie  
● II kategoria wiekowa – dzieci 5.-letnie  
● III kategoria wiekowa – dzieci 6.-letnie. 

 
5. Repertuar: 

Każdy uczestnik Festiwalu ma prawo do wykonania jednej piosenki o tematyce dowolnej. 
Czas trwania prezentacji : max 5 min. 
 
 
6. Ocena uczestników: 
 
Jury Festiwalu oceniając występy wykonawców będzie brało pod uwagę: 
 

● Przygotowanie muzykalne i wokalność  
● Interpretację utworu 
● Ogólny wyraz artystyczny prezentacji (aranżacja, układ sceniczny, swoboda ruchu itp.). 

 
 
UWAGA !!! 
 

Festiwal nie ma charakteru konkursu. Organizatorzy zapewniają każdemu Uczestnikowi upominek, 
dyplom oraz słodki poczęstunek. Przewidziane są jedynie wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 
 
 



 

 
 
7. Dane techniczne: 

● Podczas Festiwalu wykonawcy wspomagają swoje prezentacje podkładem muzycznym 
zapisanym na CD, MP3, USB lub żywym akompaniamentem 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej jakości dostarczonego materiału 
dźwiękowego. 

 
8. Sprawy organizacyjne: 

● Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wysłanie Karty Zgłoszenia oraz Klauzuli zgody rodzica/ 
opiekuna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019r. e-mail: wojslaw-gci@o2.pl lub faxem 
na numer (82) 566 91 53 

● Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia 
● Nie przewiduje się czasu na próby dla wykonawców przez rozpoczęciem Festiwalu  
● Organizatorzy zapewniają oprawę techniczną: nagłośnienie i oświetlenie 
● VII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dziecięce nutki” Wojsławice 2019 zostanie utrwalony na 

nośniku cyfrowym DVD. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie 
występu. 

● Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją 
Artystyczną Festiwalu 
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