
         

Konkurs Piosenki Wakacyjnej 

15.07.2022 r. 
1. Organizator: 

Konkurs Piosenki Wakacyjnej organizowany jest przez Bielski Dom Kultury w Bielsku 

Podlaskim im. Józefa Piłsudskiego  

           Biuro Organizacyjne Konkursu:  e-mail: fart38@wp.pl 

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Józefa Piłsudskiego 

ul. 3-go Maja 2 

17-100 Bielsk Podlaski  

             tel.: 85 730 34 -14/85 730 85 88 

             e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl 

            

2.Termin: 15.07.2022r.  godz. 16.30 

3. Miejsce: Plac „Pod Dębem” (parking Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. 

Józefa Piłsudskiego) 

4. Cele Festiwalu: 

- prezentacja i promocja twórczości artystycznej, 

- propagowanie kultury muzycznej, rozbudzanie wrażliwości muzycznej                                 

i zamiłowania do śpiewu, 

- kształcenie zdolności publicznego prezentowania swoich zainteresowań                                 

i wypracowanych umiejętności, 

- budowanie wiary we własne siły i umiejętności 

 5. Kategorie wiekowe: 

- I - klasy szkoły podstawowej I-IV 

- II - klasy szkoły podstawowej V-VII 

- III - szkoły ponadpodstawowe i dorośli 
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6.  Warunki udziału 

Warunkiem udziału w festiwalu jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe 

wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia RODO w terminie do 11.07.2022 r. i wysłanie  

na adres  fart38@wp.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu Bielskiego Domu Kultury                

w Bielsku Podlaskim im. Józefa Piłsudskiego. Regulamin oraz karta zgłoszenia z oświadczeniem 

znajdują się na stronie www.bdkbielsk.pl . 

Uczestnicy wykonują jeden utwór muzyczny o tematyce wakacyjnej - wykonanie                            

z półplaybackiem, akompaniamentem lub a capella, a czas prezentacji nie powinien 

przekraczać 4 min. 

  7. Termin zgłoszeń:  11.07.2022r. 

  8. Oceny występów będzie dokonywać jury powołane przez organizatora. 

  9. Kryteria oceniania: 

 Jury ocenia występy uczestników konkursu od względem: 

- walorów głosowych, 

- interpretacji utworu, 

- muzykalności, 

- wyrazu artystycznego, 

- doboru repertuaru dostosowanego do wieku 

 10. W wyniku przesłuchań jury może przyznać nagrody oraz wyróżnienia 

 11. Decyzja jury jest ostateczna 

 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. 

 13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z  akceptacją warunków zawartych                          

        w  regulaminie 

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. muzyki BDK Karolina 

Porzezińska tel. 85 730 34 14 
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