
   XIII WKPD ZUZIA 2015  
R E G U L A M I N 

1. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół w Widuchowej, Urząd Gminy Widuchowa                                                                                                                                                        

2. CELE   KONKURSU:                                                                                                                                                                                                                               
- prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,                                                                                                                                                          
- popularyzacja i rozpowszechnianie piosenek o tematyce dziecięcej                                                                                                                               
- promowanie młodych wykonawców                                                                                                                                                                          
- konfrontacja, integracja i wymiana doświadczeń środowiska instruktorskiego 
 
3. UCZESTNICY: W konkursie mogą uczestniczyć soliści, duety i tria. Wokalistom może towarzyszyć zespół taneczny, chórek itp. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Wykonawcy podzieleni zostaną na dwie kategorie: kategoria I – 

klasy I – III SP i kategoria II – klasy IV – VI SP. 

4. TERMIN: Organizatorzy ustalają termin na dzień 29 maja 2015 r. (piątek), na godzinę 16.00. Konkurs odbędzie się na 

dziedzińcu Zespołu Szkół w Widuchowej, ul. Barnima III 1. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: Uczestników mogą zgłaszać szkoły, domy kultury, inne placówki kulturalno – oświatowe i osoby 

prywatne. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę odpowiednio dobraną do wieku i możliwości wokalnych uczestnika. Czas 

prezentacji jest nieprzekraczalny i wraz z ewentualnym montażem nie powinien przekroczyć 5 min. Wykonawcom może towarzyszyć 

akompaniament na żywo lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na płycie CD. Zabrania się stosowania playbacków pod groźbą 

dyskwalifikacji. Nagranie powinno być dokładnie opisane (imię i nazwisko, nazwa wykonawcy), numer utworu (płyta CD) 

i dostarczone do akustyka przed samą prezentacją. Zgłaszanie wykonawców odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia do 25 

maja na adres poczty elektronicznej: pa.wrobel@interia.pl lub listownie: Zespół Szkół w Widuchowej, ul. Barnima III, 74-120 

Widuchowa z dopiskiem „Konkurs”. Karty przesłane po terminie nie będą uwzględniane! Jeden wykonawca to jedna karta 

zgłoszenia! Nadesłane płyty demo i inne materiały będą zwracane tylko na prośbę uczestnika. Jedna placówka może zgłosić 

maksymalnie 4 wykonawców do konkursu stosując zasadę: 2 uczestników na jedną kategorię! Inny podział oraz ewentualne 

zwiększenie liczby uczestników tylko po uzgodnieniu z Organizatorami. 

6. OCENA I NAGRODY: Jury będzie oceniać wykonawców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, szczególną uwagę zwracając na 

dobór repertuaru, umiejętności wokalne, walory muzyczne i ogólne wrażenie artystyczne. W każdej z kategorii przyznane zostaną 

miejsca od I do III i, w razie uznania jury, wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nie wymagają uargumentowania. Nagrody 

finansowe otrzymają wszyscy laureaci miejsc I-III.  Pozostali otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy. Zwycięzca każdej z kategorii 

otrzyma 300 zł, II ms. 200 zł, III ms. 100 zł. 

7. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej. Dokładny program imprezy 

wraz z kolejnością prezentacji będzie dostępny dwa dni przed imprezą na stronie www.zswiduchowa.pl/. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do zmiany terminu, zmian w regulaminie, bądź odwołania konkursu. Po wysłaniu karty zgłoszenia niewskazana jest 

zmiana repertuaru, a także zmiany personalne. Ostateczna interpretacja regulaminu należy tylko do Organizatorów. 

9. INFORMACJE: Wszelkich informacji udziela Paweł Wróbel: kom. 606 – 36 – 36 – 32; mail: pa.wrobel@interia.pl; 

www.zswiduchowa.pl/                                                                                                                                   
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