
VIII  WOJEWÓDZKI  FESTIWAL  

FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ I ŚWIĄTECZNEJ 

LIPIANY 2021”  

29.01.2021r.  
 

R E G U L A M I N 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach  

oraz Zespół Szkół w Lipianach 

2. Festiwal odbędzie się: 

- do 20 stycznia 2021r. do godz. 23:59 zgłoszenia online 

- 25 stycznia ogłoszenie listy laureatów oraz zaproszenie do Koncertu Finałowego 

- 29 stycznia 2021 roku  Koncert Finałowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. 

3. W sytuacji dalszych obostrzeń  Finał odbędzie się w formie online na profilu Fecebook MGOK Lipiany 

w tym samych terminie. 

 

II .WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  do 10 lat, 

Kategoria II  11-14 lat, 

Kategoria III  15 lat i powyżej 

      Zespoły w trzech kategoriach wiekowy 

           Kategoria I                   do lat 14 

           Młodzież                      15 lat i powyżej 

           Dorośli 

     Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca 

   

2. Uczestnicy prezentują jeden utwór (kolęda współczesna, pastorałka, piosenka  bożonarodzeniowa lub 

kolęda tradycyjna w nowej aranżacji).  

Wśród przygotowanego repertuaru szczególnie pożądane będą utwory premierowe,  

autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze 

 

3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym  na pendrive w formacie mp3 

lub CD. Soliści mogą również akompaniować sobie sami, wykorzystując dowolny instrument lub 

korzystać jednocześnie z taśm, wplatając własne partie instrumentalne 

 

Uczestnicy przesyłają na adres organizatora biuro@mgoklipiany.pl 

czytelnie wypełnioną  kartę zgłoszenia, stosowne dokumenty  RODO i oświadczenia ze strony 

http://www.mgoklipiany.pl  oraz filmik z proponowanym utworem konkursowym  

(link do nagrania w serwisie YouTube – nagranie w poziomie, powinno być oznaczone jako publiczne oraz 

w tytule zawierać: imię i nazwisko uczestnika/lub nazwę zespołu, kategorię i nazwę Konkursu, nagranie bez 

obróbki dźwiękowej ).  

Bez załączonego linka zgłoszenia będą nieważne. 

W związku z istniejąca sytuacją w kraju festiwal może również odbyć się w formie online stąd  

w regulaminie znalazła się informacja o przesyłaniu filmów. 
 

4. Kwalifikacji dokona komisja artystyczna na podstawie przesłanych nagrań. 

5. Znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy,  

podpisując czytelnie karty zgłoszeń. 

 

 

 

 

mailto:biuro@mgoklipiany.pl
http://www.mgoklipiany.pl/


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach 

Plac im. Huberta Dzikowskiego 1 

74-240 Lipiany 

    z dopiskiem: „Festiwal 2021” 

                                                     lub mailem: biuro@mgoklipiany.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2020r. 

 

6. Dnia  25 stycznia 2021r. od rana na stronie internetowej będzie dostępna lista zakwalifikowanych 

wykonawców. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również telefon bądź maila z zaproszeniem na 

Festiwal. 

7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Koncertu Finałowego obsługę akustyczną. 

8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. 

9. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi 

utworami (prawo do wykonywania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich 

odpowiadają uczestnicy Festiwalu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania 

uczestników. 

11. Zakwalifikowani uczestnicy mają obowiązek wystąpienia podczas koncertu finałowego. 

12. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną, organizator zastrzega, że koncert finałowy może 

odbyć się online a do koncertu Finałowego zostaną zaproszeni tylko Laureaci konkursu. 

13. Wyniki dotyczące miejsc i wyróżnień ogłoszone zostaną podczas koncertu finałowego. 

 

II. JURY 

1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w trzech kategoriach wiekowych 

przyjmując następujące kryteria oceny: 

- warunki głosowe 

- muzykalność 

- interpretacja 

- dykcja 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

III. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia 

3. Wszystkim nagrodzonym i  wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatorów, sponsorów festiwalu lub prywatnych fundatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród lub przyznania dodatkowych tytułów 

(np. Grand Prix), jak również możliwość przyznania nagród autorom tekstów utworów premierowych, 

w przypadku złożenia takiego wniosku przez Jury. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela kierownik organizacyjny  

Michał Jura 533 220 222 

2. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za  zgodą organizatorów.  

4. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem na ten czas 

pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.  

5. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas przesłuchań 

konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 

6. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: 

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MGOK w Lipianach swoje autorskie prawa majątkowe do 

artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez MGOK w 

sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, 

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 



c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, 

e) publicznego odtwarzania, wyświetlania. 

Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego 

za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem 

w konkursie. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MGOK w Lipianach na 

potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na 

umieszczenie ich na stronach internetowych). 

7. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
 

 

 


