
X Festiwal „Piosenki z Bajki” 
WIERUSZÓW 2017 

Organizatorzy : 
Wieruszowski Dom Kultury  

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie 

Regulamin przesłuchań konkursowych 

1. 
Do udziału w koncercie konkursowym, który odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz.10.00 (od 
godz. 08:30 próby mikrofonu) w Wieruszowskim Domu Kultury zapraszamy solistów - 
uczniów przedszkoli i szkół podstawowych kl. 1-3 z powiatu wieruszowskiego 

2. 
Przedszkola mogą reprezentować najwyżej dwaj wykonawcy, natomiast szkoły trzej. 

3. 
Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny (maksymalnie trzyosobowy) 

4. 
Soliści wykonywać będą repertuar piosenek z bajki lub mające treści bajkowe. 
Wykonawcy mają obowiązek korzystania z własnych podkładów muzycznych wyłącznie na 
nośnikach cyfrowych ( płyty CD, Pendrive)  lub własnego akompaniamentu. Uczestnicy są 
zobowiązani dostarczyć organizatorom podkład muzyczny wraz z kartą zgłoszenia. 
Uczestników obowiązywać będzie odpowiednie przebranie. 

5. 
Organizatorzy zapewniają fortepian, pozostałe instrumenty zapewnia placówka uczestnika 
konkursu. 

6. 
Wykonawców oceniać będzie JURY, które po wysłuchaniu wszystkich uczestników uda się na 
naradę. 
                               

7. 
Lista laureatów będzie ogłoszona przez organizatorów tuż po obradach Jury w godzinach 
przedpołudniowych. W czasie obrad jury uczniowie udają się na seans filmowy do kina 
„Słońce”. Po projekcji filmu nastąpi ogłoszenie wyników. 

8. 
Do karty zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są dołączyć informacje na temat autorów tekstu 
oraz kompozytorów 



9. 
Placówki biorące udział w festiwalu mogą zapewnić reprezentację dzieci i uczniów 
(publiczność) w liczbie 10 osób z każdego ośrodka w dniu przesłuchań konkursowych. 

10. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 
                               

11. 
W czasie trwania festiwalu organizatorzy zapewniają: 
- lunch 
- kompetentne jury 
- profesjonalne nagłośnienie  
- atrakcyjne nagrody 
  

Postanowienia końcowe: 

1. 
Do ostatecznej interpretacji regulaminu powołani są jedynie organizatorzy. 

2. 

Wszelkich informacji o festiwalu udzielają: 
Wiesława Opacka- Wieruszowski Dom Kultury  
pod nr tel. (62) 78-41-080  
oraz Katarzyna Idzikowska Dyrektor Biblioteki Powiatowej i Elżbieta Dąbrowska  
pod nr tel.(62)78-31-188 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dn.23 maja 2017 r.: 
listownie na adres :   

Wieruszowski Dom Kultury 
    ul. Rynek 8 
   98-400 Wieruszów 
   z dopiskiem „Piosenka z bajki” 

lub e-mailem na adres: pbpwieruszow@wp.pl 



Karta zgłoszeniowa 
Udziału w festiwalu, pn.: „Piosenka z bajki” 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………… 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zainteresowania uczestnika - …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informacja nt. podkładu muzycznego, (zaznaczyć odpowiedni): 

1. Płyta CD - ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Instrument, (jaki?) - …………………………………………………………………………………… 

Dane dotyczące prezentowanego utworu: 

Tytuł piosenki - ………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kompozytor - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób towarzyszących na scenie (max. 3 

osoby): 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………. 



………………………………………………       ………………………………………….     ……………………………………… 
Miejscowość i data        Podpis opiekuna       Pieczęć szkoły 

  (telefon) 

Karta zgłoszeniowa 
Udziału w festiwalu, pn.: „Piosenka z bajki” 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………… 

Przedszkole:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Zainteresowania uczestnika - …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacja nt. podkładu muzycznego, (zaznaczyć odpowiedni): 

1.Płyta CD - ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Instrument, (jaki?) - …………………………………………………………………………………… 

Dane dotyczące prezentowanego utworu: 

Tytuł piosenki - ………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kompozytor - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób towarzyszących na scenie (max. 3 

osoby): 



4. ………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………. 

………………………………………………     ……………………………………….    ……………………………………………… 
Miejscowość i data      Podpis opiekuna    Pieczęć przedszkola 
              (telefon) 


