
 
Regulamin I Żychlińskiego Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej, Żychlin 2019 
 

 
1. ORGANIZATOR FESTIWALU: 

1. Organizatorem I Żychlińskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, zwanego dalej 

Festiwalem jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie przy ulicy 

Fabrycznej 3, zwany dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Festiwalu. 

Jest dostępny w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na stronie 

internetowej www.zedek.pl  

 

2. CELE FESTIWALU: 

1. Prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i 

wychowawczej z dziećmi. 

3. Promowanie działań zmierzających do pobudzenia aktywności artystycznej 

dzieci. 

4. Popularyzowanie piosenki dziecięcej. 

5. Zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej 

działalności. 

 

3. UCZESTNICY FESTWALU: 

1. Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat i adresowany 

jest do przedszkoli i klas I – VIII szkół podstawowych.  

2. Uczestnicy Festiwalu startują w określonych kategoriach: 



◦  kategoria 5-6 lat  

◦  kategoria 7-9 lat 

◦  kategoria 10-12 lat 

◦  kategoria 13-15 lat  

 Zaszeregowanie uczestników do poszczególnych kategorii następuje na 

 podstawie daty urodzenia. 

3. Do Festiwalu można zgłaszać wyłącznie solistów i duety. 

4. Zgłoszeni do Festiwalu Uczestnicy powinni znajdować się pod opieką 

odpowiedniej liczby opiekunów gwarantujących im bezpieczeństwo. 

5. Osoba zgłaszająca grupę jest zobowiązana dostarczyć wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia płytę CD lub pendrive z podkładem muzycznym. Płyta lub 

pedrive muszą być odpowiednio przygotowane (na nośniku powinny 

znajdować się wyłącznie utwory muzyczne będące podkładami 

muzycznymi) i czytelnie opisane. Uwaga: Organizator zastrzega, że jeżeli 

podkłady muzyczne nie zostaną dostarczone najpóźniej na 1 dzień przed 

Festiwalem, uczestnik nie zostanie dopuszczony do Festiwalu. 

6. Uczestnicy Festiwalu ponoszą koszty transportu oraz transportu 

powrotnego. 

7. Opiekunowie uczestników są zobowiązani do pozostawienia porządku w 

sali pełniącej rolę szatni i przebieralni. 

8. Rodzice/Opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do 

Festiwalu akceptują postanowienia Regulaminu. 

 

4. PRZEBIEG FESTIWALU: 

1. Wypełnione karty zgłoszeniowe przyjmowane są w terminie do dnia  

06 maja 2019 roku w sekretariacie Żychlińskiego Domu Kultury, ul. 

Fabryczna 3 w Żychlinie. 

2. Festiwal odbędzie się 9 maja 2019 (czwartek) roku o godz. 09.00 dla 



uczniów przedszkoli oraz 10 maja 2019 (piątek) o godzinie 09.00 dla szkół 

podstawowych. 

3. Do udziału w festiwalu uprawnia złożenie w określonym w Regulaminie 

terminie karty zgłoszeniowej wraz z podkładami muzycznymi.  

4. Dla uczniów przedszkoli Festiwal ma charakter przeglądu. Nie będą 

przyznawane nagrody indywidualne, natomiast każda placówka biorąca 

udział w Festiwalu otrzyma nagrodę rzeczową oraz pamiątkową 

statuetkę. 

◦  Każdy zgłoszony solista lub duet może zaśpiewać jedną piosenkę. 

◦  Każdy zgłoszony solista lub duet otrzyma pamiątkowy dyplom. 

5. Dla uczniów szkół podstawowych Festiwal ma charakter konkursu. Jury 

przyznaje jedną nagrodę za najlepszy występ w każdej kategorii wiekowej 

– nagrodą jest pamiątkowa statuetka oraz możliwość wystąpienia na 

dużej scenie podczas Święta Żychlina w dniu 1 czerwca 2019 roku. 

◦  Każdy zgłoszony solista lub duet może zaśpiewać jedną piosenkę. 

◦  Każdy zgłoszony solista lub duet otrzyma pamiątkowy dyplom. 

◦  Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez Organizatora Festiwalu. 

◦  Jury ocenia uczestników kierując się następującymi kryteriami: dobór 

repertuaru dostosowany do wieku uczestników, walory głosowe i 

warsztat wokalny, wykonanie (interpretacja i oryginalność prezentacji), 

ogólne wrażenie artystyczne. 

◦  Decyzje Jury są ostateczne. 

6. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

7. Dopuszcza się przygotowanie własnych rekwizytów. Za przygotowanie 

rekwizytów odpowiada uczestnik festiwalu i jego opiekun. 

 

5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA: 

1. Organizator zapewnia scenę z nagłośnieniem i oświetleniem. 



2. Organizator zapewnia zaplecze garderobiane dla Uczestników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

skradzione podczas trwania Festiwalu. 

4. Za wszystkie sprawy wychowawcze oraz bezpieczeństwo i ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania Festiwalu 

odpowiadają jednostki delegujące (rodzice/opiekunowie). Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za urazy czy kontuzje uczestników i zdarzenia 

losowe podczas trwania Festiwalu. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga 


