
       VI Tłuchowski Festiwal Piosenki Zimowej  
Regulamin Festiwalu 

Termin:  17 stycznia2020 roku – od godz. 9.00. przesłuchania i krótki koncert laureatów po 

ogłoszeniu wyników. 

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie ul. Sierpecka 26 , Tłuchowo 87-605  

Cel konkursu: 

 prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów muzycznych 

 popularyzacja śpiewania i kierunkowanie właściwego rozwoju muzycznego; 

 promowanie własnej – autorskiej twórczości i ciekawych aranżacji piosenek 

 o tematyce zimowej; 

 wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci 

 i młodzieży; 

 promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej; 

 rozwijanie talentów estradowych; 

 integracja wokalnie uzdolnionych dzieci i młodzieży  

Warunki udziału: 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi 

literami KARTY ZGŁOSZENIA (każdy solista/zespół na osobnej karcie) na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie 

ul. Sierpecka 26 

87-605 Tłuchowo  

lub skan karty zgłoszeniowej na adres tluchowo07@wp.pl 

Liczba miejsc ograniczona! 

Przyjmujemy max. 40 zgłoszeń – liczy się kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie 

zakończone w momencie uzyskania 40 kart zgłoszeniowych  lub 16 stycznia 2020r. 

Sprawy organizacyjne: 

 podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór 

(piosenkę o tematyce zimowej lub świątecznej) o łącznym czasie nie przekraczającym 

5 minut; 

 podkład do prezentacji przesłany na adres tluchowo07@wp.pl do 16 stycznia 2020r. 

 w festiwalu nie dopuszcza się playbacków; 

 do koncertu laureatów kwalifikuje jury powołane przez organizatorów festiwalu, 

ocena jury jest ostateczna; 

 obecność laureatów wraz z osobami akompaniującymi podczas finału obowiązkowa; 

 jury dokona oceny w poszczególnych grupach wiekowych przyznając I, II, III miejsca 

oraz wyróżnienia w postaci dyplomów i statuetek; 

 konkurs nie dotyczy chórów  

 koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące; 

 podczas festiwalu nie obowiązuje opłata akredytacyjna. 



Uczestnicy: (soliści w 4 kategoriach wiekowych)  

"0" kategoria (do lat 6)  

 I kategoria (od 7 do 9 lat) 

 II kategoria (10-13 lat) 

 III kategoria (14-16lat) 

 

Zespoły muzyczne: wokalne do 12 osób, wokalno - instrumentalne (zespoły będą oceniane 

w 3 kategoriach wiekowych) 

I kategoria (najstarszy członek zespołu do lat 6) 

II kategoria (najstarszy członek zespołu do lat 10) 

III kategoria (najstarszy członek zespołu do lat 16) 

 

Ocena: 

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

 dobór repertuaru; technika wokalna; dykcja; interpretacja; wyraz artystyczny 

Biuro organizacyjne: 

GOK Tłuchowo 

ul. Sierpecka 26  

87-605 Tłuchowo 

tel. 54 287 62 40              e-mail: tluchowo07@wp.pl 

koordynator: Wioletta Krzysztoforska  

tel. kom. 504478080 e-mail: w.krzysztoforska@wp.pl 


