
XVI OGÓLNOPOLSKI 

PRZEGLĄD  

PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 
 

 

Regulamin konkursu  
   

Organizatorem konkursu jest  

Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany, tel.91 56 41 270, fax 91 56 41 456  

email: szkola@zs-lipiany.pl, http://zs-lipiany.pl/ 

oraz 

oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, Plac Im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany 

tel/fax: (0-91) 564-10-91 

e-mail: biuro@mgoklipiany.pl 

 

Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności serwisu facebook.com oraz YouTube.  

 

 

Konkurs odbywać się będzie od 02.03.2023 do 02.04.2023  W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH: 

I etap - do 25.03.2023  - przyjmowanie zgłoszeń oraz nagrań online  

                                       (linki do nagrań zamieszczonych na Youtube !!!) 

 

II etap - 26.03 - 27.03.2023  - eliminacje do finału ONLINE 

           - 28.03.2023 – publikacja listy osób zakwalifikowanych do finału 

 

III etap 02.04.2023 – Przesłuchania finałowe w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach 

  

Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie organizatorów. 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela  

kierownik organizacyjny konkursu Małgorzata Michalczyk 

pod adresem mailowym  

m.michalczyk@zs-lipiany.pl  oraz telefonicznie 790 319 822 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 25.03.2023 r. zgłosić swą chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez 

złożenie KARTY ZGŁOSZENIA oraz wszelkich zgód za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

m.michalczyk@zs-lipiany.pl i pracy konkursowej (nagrania) za pośrednictwem tego samego adresu. 

Uczestnicy przesyłają filmik z proponowanym utworem konkursowym  

(obowiązkowo - link do nagrania w serwisie YouTube – nagranie w poziomie, powinno być oznaczone jako 

niepubliczne oraz w tytule zawierać: imię i nazwisko uczestnika/lub nazwę zespołu, kategorię i nazwę 

Konkursu, nagranie bez obróbki dźwiękowej).  

 

Bez załączonego linka Youtube zgłoszenia będą nieważne. 

Kwalifikacji dokona komisja artystyczna na podstawie przesłanych nagrań. 

Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać wybraną PIEŚŃ O TEMATYCE WIELKOPOSTNEJ w języku 

polskim wykorzystując do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny, nagrać film przedstawiający 

wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesłać go na wskazany adres.  

Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna.  

Nagranie wykonywanej pieśni może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym 

urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080.  

PRZYPOMINAMY - Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym)  

w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.  

http://zs-lipiany.pl/
mailto:biuro@mgoklipiany.pl


 

W festiwalu biorą udział soliści i duety w następujących kategoriach wiekowych: 

Kategoria I                      uczniowie przedszkola i klas 1-4 SP, 

Kategoria II                      uczniowie klasy 5-8 SP 

Kategoria III                      uczniowie klas LO i młodzież do 20 roku życia 

Kategoria IV                                  młodzież starsza i dorośli      

Kategoria V                                   zespoły dziecięce i młodzieżowe  

 

     PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE FINALISTÓW odbędą się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury  

w Lipianach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przesłuchań Finałowych obsługę akustyczną. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. 

 

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. 

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

 

JURY 

Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców przyjmując następujące kryteria 

oceny: warunki głosowe, muzykalność, interpretacja, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

NAGRODY 

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

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.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela kierownik organizacyjny  

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

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

pokrywają uczestnicy.  

Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas przesłuchań konkursowych 

jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: 

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na ZS w Lipianach oraz MGOK w Lipianach swoje autorskie prawa 

majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez 

ZS Lipiany i 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 Zespół Szkół w Lipianach 

oraz MGOK w Lipianach na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora 

konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych). 

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 


