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I POWIATOWY AMATORSKI 

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY 

LIPIE 

DZIEŃ PIOSENKI I TAŃCA 
 

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, 

światło – zgoda, a i coś jeszcze! 

Spojrzenie w przestrzeń, poczucie 

 wolności – otwarte okno” 

Janusz Korczak 

 

 

Cele imprezy: konfrontacja dokonań solistów, zespołów muzycznych i zespołów tanecznych 

działających w placówkach oświatowych, kulturalnych oraz wychowania, inspiracja do twórczych 

poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego, rozwijanie u młodzieży wrażliwości 

estetycznej na sztukę muzyczną i taneczną.  

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu,  

  Ul. Częstochowska 95, 42-160 Lipie 

 

 

termin i miejsce: 

 

29 październik 2019r.,  

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu,  

Ul. Częstochowska 95, 42-160 Lipie 

 

Godz. 9.00 – 12.00  piosenka (soliści, zespoły) 

Godz. 12.30 - 15.30   taniec  (soliści, zespoły) 

 

 

ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych, koła wokalne, taneczne. 

2. Zgłoszenia należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączeniu 

niniejszego regulaminu na maila gok_lipie@o2.pl bądź w sekretariacie GOKu do dnia 25 

października.  

3. Do udziału w Przeglądzie zakwalifikowanych zostanie pierwsze 40 zgłoszeń (10 zespołów i 

30 solistów/par). 

4. Z każdej placówki można zgłosić łącznie maksymalnie 3 solistów/pary/zespoły. 

5. Zgłoszenie uczestnika zostaje zatwierdzone po zaksięgowaniu wpłaty w wyznaczonym 

terminie. 

6. Przegląd przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 12 lat oraz 13 – 19 

lat. 
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7.  O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka 

zespołu. 

8. W przypadku przekroczenia limitu wiekowego 19 lat wykonawca zostanie 

zdyskwalifikowany bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów (opłat startowych). 

9. Formy: soliści, zespoły wokalne, pary, zespoły taneczne,. 

10. Uczestnicy przygotowują 1 utwór/taniec o łącznym czasie trwania do 4 minut. 

11. Niezależne jury ocenia dobór repertuaru, czystość brzmienia, technikę i stylistykę 

wykonania, ogólny wyraz artystyczny, w przypadku tańca oceniać będzie technikę, 

stylistykę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

12. Jury ma prawo do przyznania równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo 

nie przyznać I, II lub III miejsca. 

13. Jury decyduje o przyznaniu jednej nagrody Grand Prix Powiatowego Amatorskiego 

Przeglądu Artystycznego, jury ma również prawo nie przyznać nagrody Grand Prix. 

14. Ocena jury jest niepodważalna i ostateczna.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w czas trwania programu, zmiany godzin 

prezentacji oraz programu Powiatowego Przeglądu.  

 

 

PŁATNOŚCI 

 

1. Uczestnicy uiszczają opłatę startową w wysokości 10 zł od osoby w terminie do 2 dni od 

wysłania zgłoszenia udziału. 

2. Opłatę należy przesłać na konto:  

Bank Spółdzielczy 90 8250 1026 2102 0000 2554 0001 

Tytułem:  

I PAPA – akredytacja, nazwa wykonawcy/ placówki 

Brak wpłaty do wyznaczonego terminu jest równoznaczny z rezygnacją uczestników z udziału 

w Przeglądzie. 

3. Opłata startowa po rezygnacji udziału w konkursie nie podlega zwrotowi. 

 

MUZYKA 

 

1. Podkład muzyczny/taneczny należy przesłać w formacie mp3 na adres p.kik_goklipie@o2.pl 

(piosenka), szymonek_1991@o2.pl (taniec) do dnia 25 października. 

2. Plik musi być opisany wg następującego wzoru PA_nazwa wykonawcy _instytucja_  

PRZYKŁAD: 

a. Zespół „Nutki” z GOK w Lipiu nadsyła plik opisany: PA_Zespół_Nutki_GOKLipie_ 

b. Solista Jan Nowak z GOKLipie – PA_Nowak_J_GOKLipie_ 

3. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia 

zapotrzebowania. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU, 

NAGRYWANIE I DOKUMENTACJA WYSTĘPU 

 

1. Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację 

telewizyjną, fonograficzną i fotograficzną najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na 

przesłuchania. W przypadku uczestnika niepełnoletniego zgody udziela jego rodzic lub opiekun 

prawny. Wzór zgody znajduje się na stronie mdk.gliwice.pl. 

2. W przypadku zespołu, zgoda musi dotyczyć wszystkich członków zespołu. 

3. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji fonograficznej, fotograficznej i 

filmowej do celów promocyjnych. 
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4. Uczestnicy mają prawo nagrywać występy pod warunkiem nie zakłócania występu 

(niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej). 

5. Organizator ma prawo do gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych zawartych 

w karcie zgłoszenia uczestnika w związku z organizacją imprezy oraz prowadzoną 

działalnością statutową zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

(Dz.U.  z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRZEGLĄDU 

 

1. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo 

uczestników.  

2. Osoby zgłaszające grupy do przeglądu powinny ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w GOKu. 

4. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące zespół. 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas eliminacji tanecznych. 

6. Rodzice wykonawców nie mają prawa przebywać na scenie, lecz w miejscu przeznaczonym 

dla widowni. 

 

SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR PREZENTACJI 

 

Wymiary sceny: 

 

Szerokość: 6m 

Długość:   9m 

 

KONTAKT I INFORMACJE 

szczegółowe informacje oraz sekretariat imprezy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu 

Ul. Częstochowska 95 

42-160 Lipie 

Tel. 34 318 81 63 


