
 

 
 

 
 

 IV KONKURS 

„PIOSENKI – Z  UŚMIECHEM ” 

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH 
 

Patronat Honorowy Wójta Gminy Klucze 

 
REGULAMIN 

 
1. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 
ul. Partyzantów 1 
32-310 Klucze 

 
Koordynator: Anna Dudek  tel. 509-500-195 - prosimy o kontakt wyłącznie w 
godzinach pracy instruktora / wtorek – środa – czwartek w godzinach od 13.00 do 
19.00 / 

 
E-MAIL: piosenkazusmiechem@gmina-klucze.pl 

 
2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

• konkurs adresowany jest do amatorów (solistów i zespołów) wg następujących 
kategorii wiekowych: 
kat. I   do lat 7 
kat. II   od 8 - 11 
kat. III   od 12 – 15 
kat. IV   od 16 wzwyż 

 
3. CELE: 
• propagowanie muzyki jako jednej  z możliwych form artystycznego wyrazu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych 
• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników konkursu i 

instruktorów 
• wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży naszego regionu 
• nawiązanie kontaktów między uczestnikami konkursu 

 
3. TERMINY IMPREZY: 

• zgłoszenia uczestników do 31.03.2023 do godziny 23.59 

• przesłuchania konkursowe odbędą się 5.04.2023 w Domu Kultury „Hutnik” w 
Jaroszowcu, ul. Leśna 1  

• ogłoszenie wyników niezwłocznie po sporządzeniu protokołu jury po zakończeniu 
konkursu na stronie internetowej www.gokklucze.pl oraz FB 

mailto:piosenkazusmiechem@gmina.klucze.pl
http://www.gokklucze.pl/


• wręczenie nagród i występ laureatów: podczas koncertu (data i godzina zostaną 
opublikowane wraz z werdyktem na FB Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach) 

• laureaci wytypowani przez organizatora do występu zostaną powiadomieni 
telefonicznie 

 
 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora 
wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika wraz z podpisanymi oświadczeniami 

• kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2023  na 
wskazany e-mail lub do siedziby organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, 
32 – 310 Klucze, ul. Partyzantów 1 (III p.) 

• kolejność oraz przybliżone godziny prezentacji konkursowych zostaną ustalone i 
ogłoszone na stronie internetowej i portalu fb GOK Klucze zaraz po zamknięciu listy 
uczestników 

• zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu 

 
5. ZASADY KONKURSU: 

• uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór dostosowany do wieku i możliwości 
wykonawczych  (Jury może prosić o wykonanie drugiej piosenki) 

• utwór może być wykonany a cappella, przy akompaniamencie instrumentu lub z 
podkładem muzycznym (półplayback) 

• organizator zapewnia obsługę akustyczną (w przypadku zespołów instrumentalnych 
potrzeby techniczne, należy dokładnie określić w karcie zgłoszenia) 

• W celu uniknięcia problemów technicznych, uczestnicy, którzy będą korzystać z 
podkładu muzycznego, proszeni są o przesłanie go do dnia 31.03.2023 na adres: 
piosenkazusmiechem@gmina-klucze.pl 
 z podpisem: 
/imię i nazwisko wykonawcy - tytuł utworu/ 

 
6. OCENA I NAGRODY: 

Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać  
            będzie: 

- dobór repertuaru /tematyka zgodna z hasłem konkursu/ 
- muzykalność i poczucie rytmu 
- interpretacja utworu 
- dykcja 
- ogólny wyraz artystyczny 

 
           Werdykt Jury jest ostateczny. Podział nagród pozostaje w kompetencji Jurorów 
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