
Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku

oraz Świetlica w Maksymilianowie

zapraszają dzieci oraz młodzież

do udziału w

                 Internetowym  Konkursie Wokalnym  

                         „Miłość niejedną ma twarz”

I.Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury

ul.Szosa Gdańska 57

86-031 Osielsko

II.Cel konkursu:

Konkurs ma na celu :

 dzielenie się poprzez muzykę i śpiew pomysłami na twórcze spędzanie czasu w domu, 
 tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,
 popularyzacja polskich piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi – do kolegów, koleżanek, członków rodziny i 

bliskich.  

Ponadto,  jest  to  okazja  do  kształtowania  wyobraźni młodych twórców, rozwijania kreatywności, uzdolnień
muzycznych i wokalnych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

III. Uczestnicy

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z Gminy Osielsko. Nagrania będą oceniane w następujących
kategoriach wiekowych:

b)   I – III klasa szkoły podstawowej 

c )  IV - VI klasa szkoły podstawowej

d)  VII – VIII klasy szkoły podstawowej



IV. Warunki udziału:

1. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę (w języku polskim), której motywem przewodnim jest 
„miłość”. Uczestnicy śpiewają z podkładem muzycznym (półplaybackiem) 

2. Konkurs jest konkursem internetowym i polega na wykonaniu jednego utworu i wysłaniu go              

w formie nagrania video. Należy dołączyć kartę zgłoszenia z podpisanymi deklaracjami oraz 
podkład muzyczny do późniejszego nagrania. Ostateczny termin nadsyłania nagrań: 4  lutego 2020 

r. godz.18.00

3. Nagrania należy wysłać na adres: kultura_swietlicamaksymilianowo@gok-osielsko.eu 

4. Nazwa nagrania powinna zawierać wyłącznie nazwisko wykonawcy . Natomiast w treści maila należy

umieścić następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek (data urodzenia), klasa  (w celu
zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej kategorii), adres e-mail, imiona  i nazwiska

rodziców/opiekunów, nr telefonu do rodziców. Ponadto prosimy o podanie tytułu  oraz autora
wykonywanego utworu.

W temacie wiadomości należy wpisać  konkurs wokalny.

Bez w/w danych nagrania nie będą oceniane!

V Jury konkursu oceniać będzie dobór repertuaru, intonację, emisję głosu, dykcję, interpretację, 

pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny.

VI. Jury przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej. Przewidziane są również wyróżnienia

i dyplomy za udział w konkursie. Zwycięskie nagrania zostaną nagrane i wyemitowane w formie mini 
koncertu na kanale YouTube GOK Osielsko 14 lutego o godz. 18.15

VII Rozdanie nagród i  dyplomów  oraz  nagranie występów  laureatów  odbędzie  się w Świetlicy w 
Maksymilianowie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w dniu 6 lutego 

VIII Zgłoszenie nagrań do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu.

       IX  Nadesłanie nagrań jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
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