
Regulamin Festiwalu Bajkowej Piosenki 

§ 1 

Organizatorem festiwalu jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

• promocja dziecięcej twórczości, 

• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

§ 3 
Festiwal jest skierowany do dzieci w wieku 7-9 lat z Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
 

§ 4 

1. W festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły. Maksymalna liczba osób w zespole – 5.  

2. Festiwal będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: 

• I kategoria - dzieci 7-9 lat soliści 

• II kategoria - dzieci 7-9 lat zespoły 

3. W każdej kategorii osobno oceniani będą soliści i zespoły. 

4. Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej z w/w kategorii 
wiekowej. 
5. Szkoły zgłaszają do konkursu jedno dziecko lub zespół reprezentujący szkołę oraz 
uczestnika rezerwowego lub zespół, którego udział zależy od ilości zgłoszonych dzieci do 
konkursu. 

 

§ 5 

1. W konkursie mogą być wykonywane piosenki wyłącznie w języku polskim z repertuaru 
piosenek pochodzących z bajek dla dzieci. 

2. We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości 
wykonawczych uczestników. 

3. Każdy uczestnik/zespół wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może 
przekraczać 4 minut. 

§ 6 

1.  Termin zgłoszeń do konkursu – 4 maja 2018 rok. 

2.  Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres: karolina@wok.walbrzych.pl  

3.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

§ 7 

Festiwal Bajkowej Piosenki odbędzie się 11 maja 2018 r., o godz. 10.00,  
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze (Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65a). 

 

§ 8 

Występy oceniać będzie specjalnie powołane jury festiwalu. 

 

§ 9 
1. Podczas festiwalu uczestnicy konkursu śpiewają z półplaybacku (podkład muzyczny 
zapewnia uczestnik: płyta CD, pendrive, keyboard). 



2. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkład wraz  
z wokalem). 

3. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub zespołu. 
4. Organizator zapewnia: 
- nagłośnienie, 
- mikrofon, 
- keyboard. 
 

§ 10 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów i jury. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmian organizacyjnych festiwalu 
w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników w danej kategorii (min. 4 
uczestników, 4 zespoły). 

 

§ 11 

1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszenia. 

2. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

 

 

 
 

FESTIWAL BAJKOWEJ PIOSENKI 
11 maja 2018 r., godz. 10.00 

 
Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury 

ul. Wysockiego 29, tel. 74 667 09 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA FESTIWAL BAJKOWEJ PIOSENKI 
 

szkoła ...............................................................................................  
 

UCZESTNIK/ZESPÓŁ: 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
tytuł piosenki: 
 
........................................................................................................... 
 
nazwa bajki, z której piosenka pochodzi: 
  
............................................................................................................ 

 
UCZESTNIK/ZESPÓŁ REZERWOWY: 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
imię i nazwisko.................................................................. wiek........... 
 
tytuł piosenki: 
 
........................................................................................................... 
 
nazwa bajki, z której piosenka pochodzi: 
  
............................................................................................................ 
 
imię i nazwisko opiekuna artystycznego:…………………………………………………………… 
 
numer kontaktowy opiekuna artystycznego:……………………………………………………… 
 

             
 
 
pieczęć szkoły       podpis  opiekuna artystycznego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „ Festiwal Bajkowej Piosenki” 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

informujemy, iż: A/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą 

przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, B/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów konkursu 

„Festiwal Bajkowej Piosenki” i nie będą udostępniane innym podmiotom, C/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, D/ podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 
------------------------------------------ PODPIS OPIEKUNA (PRAWNEGO) 

 


