
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOBRZEGACH 
UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI 

TEL. 48 613 23 70 

 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR: 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOBRZEGACH 
ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi 

URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 

TERMIN I MIEJSCE: 

1 czerwca 2018 r. – od godziny 1000 

Miejsce: 
Plac przed Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi 
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 

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 

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-VI 



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOBRZEGACH 
UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI 

TEL. 48 613 23 70 

IV kategoria – szkoły podstawowe kl. VII i gimnazjaliści 

• W konkursie mogą brać udział soliści oraz grupy wokalne zgłoszone przez placówki oraz 
indywidualnie 

• Piosenki muszą być wykonywane wyłącznie w języku polskim 
• Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do Białobrzeskiego Talenciku Wokalnego jest 

przesłanie w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia na adres:  

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 31, 26 – 800 Białobrzegi, faksem pod numer 
48  613 23 70 lub skanem na mgok@bialobrzegi.pl do dnia 25 maja 2018 r. (piątek) godz. 16.00 

• Uczestnik dostarcza aranż wykonywanych piosenek poprzez: przesłanie w formie pliku mp3 na 
adres mgok@bialobrzegi.pl, dostarczenie pendrive lub płyty CD do sekretariatu MGOK 
Białobrzegi, nie później niż do 28 maja 2018 r. poniedziałek (proponujemy przesyłać karty 
zgłoszeń już razem z podkładami) 
Nie dostarczenie aranżu do wyznaczonego terminu skutkuje skreśleniem uczestnika z listy 
konkursowej! 

• Jeśli zgłoszenia dokonuje Instytucja może ona wytypować do udziału w Festiwalu maksimum 
6 uczestników. 

• Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list konkursowych 
niż przewidziany w regulaminie termin dostarczania zgłoszeń! 

 

KRYTERIA OCENY: 

• Czystość intonacji 
• Muzykalność 
• Dykcja 
• Interpretacja 
• Dobór repertuaru do wieku, możliwości i warunków głosowych wykonawcy 
• Ogólny wyraz artystyczny 

NAGRODY 

• Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział 
• Za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej Organizatorzy przyznają upominki oraz 

dyplomy 
• Jury wytypuje jedną osobę ze wszystkich kategorii do nagrody głównej – Pucharu Burmistrza 

Miasta i Gminy Białobrzegi 


