
Regulamin Konkursu Polskiej Piosenki Rozrywkowej 

„ESTRADA” 

 

Organizowanego w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie 

I. Organizator: 

Organizatorem Konkursu Polskiej Piosenki Rozrywkowej jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Kłoczewie. 

II. Cele konkursu: 

− Promowanie talentów wokalnych dzieci i młodzieży 

− Promowanie największych polskich przebojów muzyki pop z repertuaru  

Krzysztofa Krawczyka 

− Poznanie biografii polskiego wokalisty, gitarzysty, kompozytora 

− Stwarzanie warunków do rozwoju zdolności scenicznych dzieci  

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Przegląd ma zasięg regionalny. 

2. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły 

wokalne. 

3. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest dokładne wypełnienie załączonej do 

regulaminu Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej pod adres organizatora przeglądu                 

lub drogą elektroniczną:  gok@kloczew.pl  w terminie do 19.05.2022 r. 

4. Przegląd ma charakter konkursu. 

5. Do konkursu wykonawcy zgłaszają po jednym utworze z repertuaru         

KRZYSZTOFA KRAWCZYKA 

6. Uczestnik konkursu może wystąpić tylko raz jako solista lub w zespole. 

7. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny. 

 

IV.  Organizacja konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

        - soliści: przedszkola - klasy 0, klasy I – III, klasy V – VIII  

        - zespoły: przedszkola - klasy 0, klasy I – III, klasy V – VIII (przynajmniej 2 osoby) 

2. Wykonanie oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

   3.  Przy ocenie zespołu, Jury weźmie pod uwagę: 

□ warunki głosowe 

□ muzykalność 

mailto:gok@kloczew.pl


□ interpretację utworu, 

□ ogólny wyraz artystyczny 

4. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 5. Laureaci zostaną nagrodzeni i wystąpią podczas Gminnego Dnia Dziecka                        

w dniu 1 czerwca 2022 r.  na boisku w Starym Zadybiu. 

 

V. Ustalenia końcowe: 

Organizator przeglądu zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną wykonywanych 

utworów zgodnie z informacjami podanymi w Karcie Zgłoszenia. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania wystąpień. 

 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych w celu 

promocji GOK związanej z opublikowaniem listy osób biorących udział w konkursie 

oraz jego zwycięzców.       

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu wraz                                          

z powołanym Jury. 

 

Zapraszamy!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


