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REGULAMIN 

XXVI BIAŁOBRZESKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 

 
I. ORGANIZATORZY: 

❖ Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

❖ Starostwo Powiatowe w Białobrzegach 

❖ Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

 

24 listopada 2017 r., 

 

Miejsce: 

Hala Sportowa ul. Reymonta 13 A, 26 – 800 Białobrzegi 

 

Festiwal składa się z dwóch części: 

I część: 

Przesłuchania Konkursowe  godz. 10.00, 

 

II część: 

Gala laureatów tegorocznej edycji oraz zwycięzców z lat poprzednich – godz. 

16.00 

Prezentacje artystyczne dzieci z placówek oświatowych – godz. 17.00 

Koncert MAJKI JEŻOWSKIEJ – godz. 18.00 

 

 

III. CEL:  

❖ popularyzacja kultury wokalnej w środowisku dzieci i młodzieży, 

❖ prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców, 

❖ doskonalenie warsztatu wokalnego wykonawców, 

❖ twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich 

opiekunów, 

❖ wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy 

twórczej w zakresie muzyki, 

❖ kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

❖ popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

❖ ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

Starostwo Powiatowe  
w Białobrzegach 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Białobrzegach 

Urząd Miasta i Gminy  
Białobrzegi 
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IV. UCZESTNICY: 

❖ Uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach: 

I kategoria - przedszkola/klasy „0” 

II kategoria - szkoły podstawowe kl. I-III 

III kategoria - szkoły podstawowe kl. IV-VII 

IV kategoria - gimnazjaliści 

V kategoria - uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych i dorośli 

❖ W Festiwalu mogą brać udział soliści oraz grupy wokalne. 

❖ Wokalistom mogą towarzyszyć zespoły taneczne oraz chórki w składzie do 6 osób. 

❖ Piosenki muszą być wykonywane wyłącznie w języku polskim. 

❖ Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do XXVI Białobrzeskiego Festiwalu 

Piosenki jest przesłanie w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia na adres:  

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 31, 26 – 800 Białobrzegi,                      

lub faksem pod numer 48  613 23 70 do dnia  17 listopada 2017 r. (piatek). 

❖ Zapraszamy na stronę internetową www.mgok.bialobrzegi.pl z zamieszczonymi 

dokumentami do pobrania. 

❖ Na konkurs uczestnik przygotowuje obowiązkowo jedną piosenkę z repertuaru  

polskich twórców, którą wykona w języku polskim, oraz drugą na życzenie komisji 

artystycznej wykonywanej również w języku polskim; 

- organizator dopuszcza wykonanie utworu a cappella. 

❖ Uczestnik dostarcza aranż wykonywanych piosenek na płycie CD (w formacie audio)  

lub MP3. Nie ma możliwości dostarczenia aranżu na kasecie magnetofonowej! 

❖ W przypadku gry na instrumencie uczestnik dostarcza własny sprzęt. 

❖ Każda Instytucja może wytypować do udziału w Festiwalu maksimum 6 podmiotów 

wykonawczych. Ilość uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

❖ Wybrani przez jury laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie 

Galowym. 

 

V.  KRYTERIA OCENY: 

❖ Czystość intonacji 

❖ Muzykalność 

❖ Dykcja 

❖ Interpretacja 

❖ Dobór repertuaru do wieku, możliwości i warunków głosowych wykonawcy 

❖ Ogólny wyraz artystyczny. 
 

VI. NAGRODY 

❖ Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział. 

❖ Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej Organizatorzy przyznają 

nagrody rzeczowe.  

❖ Jury przyzna nagrodę Grand Prix festiwalu. 

 

http://www.mgok.bialobrzegi.pl/
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VII. INNE: 

❖ Koszty związane z przejazdem pokrywa uczestnik lub placówka delegująca. 

❖ Ubezpieczenia uczestników dokonuje placówka delegująca. 

 
 
 
 
 
 
 

Festiwal jest współfinansowany ze środków: 
 

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH 
 STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH 

 
 
 
Adresy kontaktowe: 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  
ul. Kościelna 31 
26 – 800 Białobrzegi 
tel./fax.  48  613 23 70 
 
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach 
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  
Plac Zygmunta Starego 9  
26 – 800 Białobrzegi 
tel. 48  613 34 14  wew. 107 
 

 


