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Gminny Konkurs Piosenki  

„NA WĄSOSKĄ NUTĘ” 

Wąsosz 2022 

 
 

I .ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

 

 

II. CEL  IMPREZY 

 

 

Konkurs ma na celu: 

♪  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, 

♪  Prezentację umiejętności artystycznych oraz promocję wokalistów,  

♪  Integrację środowiska lokalnego, 

♪  Rozbudzanie zainteresowania muzyką folkową/ludową,  

♪ Kultywowanie regionalnej i polskiej tradycji,  

 

 

III.MIEJSCE I TERMIN:  23 czerwca 2022r. godz. 18.00 w plenerze, podczas  Nocy 

Świętojańskiej przy rzece Ostaś, ul. Felczyńska (w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych konkurs odbędzie się w innym terminie). 

 

 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1.  W konkursie mogą wziąć udział soliści z terenu Gminy Wąsosz w następujących 

kategoriach wiekowych:  

 

      I.   do 6 lat 

II.  7-10 lat 

III.  11-16 lat 

IV.  17-21 lat 

V.  + 21 lat 

 

2. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku polskim repertuar dowolny 

preferowane utwory folkowe/ludowe, które będą dodatkowo punktowane. 

3. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.     

4. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz sprzęt odtwarzający. 

5. Uczestnicy wykonują piosenkę z dowolnym akompaniamentem (półplayback, 

akompaniatorzy z własnymi instrumentami, podkład muzyczny lub a cappella). 

      

 

V.WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

 Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać, dostarczając wypełnioną Kartę zgłoszenia                                 

w nieprzekraczalnym  terminie do 17 czerwca 2022r.   w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

lub przesyłając scan wypełnionej karty zgłoszenia na adres email: kontak@gokis-wasosz.pl      
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Podkład muzyczny /na nośniku CD lub pendrive/ należy dostarczyć najpóźniej dzień przed 

konkursem w celu sprawdzenia prawidłowości działania. Podkład można również wysłać na adres 

emial: kontak@gokis-wasosz.pl      

 

VI. OCENA  I  NAGRODY 

 

1. Jury powołuje Organizator. 

 

2. Komisja konkursowa ocenia: 

♪  walory wokalne ( intonacja, emisja),  

♪  dobór repertuaru ( odpowiedni do wieku, utwory folkowe/ludowe dodatkowo punktowane), 

♪  dykcję, 

♪  ogólny efekt sceniczny i artystyczny. 

 

3. Organizator przyzna dyplomy i nagrody w danych kategoriach wiekowych. 

4. Werdykt jury jest ostateczny.  

 

 

VII. PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 18.00. 

2. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.  

3. Nadesłanie podpisanego zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystanie danych 

osobowych uczestników w różnych formach przekazu: prasowego, elektronicznego, itp. 

oraz akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator! 

 

 

Wszelkich informacji udziela: Jolanta Koniecko, tel. 86 273 10 37 


