
REGULAMIN 

III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki   

Dzieci i Młodzieży  

„ Panie Janie”  
 

I. Cel festiwalu  
1. Propagowanie radości śpiewania. 
2. Prezentacja dorobku wokalnego solistów i zespołów wokalnych. 
3.Wymiana  doświadczeń  z  zakresu  upowszechniania  dziecięcej  i  
młodzieżowej kultury muzycznej. 
4. Kształtowanie  postaw  wśród dzieci i młodzieży. 

II. Organizator 

1.Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „AnimatoR” w Golubiu-Dobrzyniu, 

   Antoniewo 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń 

Współorganizatorzy: 

2. Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 87 – 404 Radomin, tel. 56 682 79 30 

3. Gmina Radomin 
 

III. Miejsce festiwalu  
      Ośrodek Chopinowski w Szafarni 
       

IV. Termin festiwalu  
      21 czerwca 2014 roku. 

V. Uczestnicy  

1. Udział biorą soliści i zespoły wokalne ( do 6-ciu osób) do lat 21 ( decyduje rok 
urodzenia ). 
2. Soliści występują z podziałem na IV grupy wiekowe : 
              I               II                 III                     IV 
          4 - 6 lat     7 - 12         13 - 16 lat         17 -21 lat 
3. Zespoły występują bez podziału na grupy wiekowe. 
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub 
inny dokument potwierdzający wiek uczestnika. W przypadku stwierdzenia 
przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu. 
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VI. Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie (w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 maja 2014r.) na adres organizatora,  czytelnie i 
dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia. 

2. Liczba osób ograniczona. 
3. Należy Przygotować dwa utwory o tematyce dowolnej.  
4. W przypadku dużej ilości uczestników organizator w porozumieniu z jury 

ustali ilość wykonywanych utworów. 

 
Regulamin, karta zgłoszenia oraz informacje  zostaną zamieszczone , na 
stronie: www.szafarnia.art.pl 

VII. Ocena i nagrody  

1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu. 
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami : 

- dobór repertuaru do wieku wykonawcy, 
- wykonanie, 
- ogólny wyraz artystyczny, 
- punkty dodatkowe za teksty i kompozycje własne. 

3. W wyniku oceny, jury przyzna nagrody i wyróżnienia.  Nagrodzeni soliści 
zostaną uhonorowani statuetkami  za zdobycie I-III   miejsca w każdej grupie 
wiekowej oraz Grand Prix ( dla indywidualności festiwalu ).  

 

VIII. Program: 

- 21.06 2014 –godz. 9.00 –próby mikrofonowe, 

                       godz.10.00 – rozpoczęcie festiwalu, 

                       godz. 10.30 –przesłuchania konkursowe, 

                       godz. 13.00 –przerwa, 

                       godz. 13.30 –wznowienie przesłuchań,  

W przerwie występ laureatki  II edycji festiwalu 2013 roku. 

                       godz. 16.00 – koncert galowy ( wręczenie nagród,         

                                            występy  laureatów) 
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IX. Przepisy ogólne  
1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do festiwalu winny ich  
ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu. 
2. Każdy uczestnik powinien przyjechać z opiekunem. 
3. Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty 
przejazdu.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
prezentacji festiwalu na potrzeby  promocji. 
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
6. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z festiwalu.  

8. Wpisowe: solista 10 zł, zespół wokalny 30 zł 

9. Zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatora: 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ Animator” 

Antoniewo 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

 
Szczegółowe informacje udzielają organizatorzy pod numerem telefonu:   
 

Waldemar Licznerski tel. 697- 178 -582  lub 

Ośrodek Chopinowski w Szafarni,  tel. 56 682 79 30 
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