
 

 

PRZEGLĄD POWIATOWY 

29.03.2023 



 

R E G U L A M I N 

 
UCZESTNICY 

KONKURSU : 

 

CELE : 

 

• Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzież do 21 lat. 

• Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury. 
 

• Promocja twórczości wokalnej dzieci i młodzieży, 

• Integracja środowiska wykonawców, instruktorów i organizatorów, 

• Upowszechnianie wartościowej twórczości muzycznej, 

• Doskonalenie warsztatu wykonawczego, wymiana doświadczeń metodycznych. 

 

 

 

KATEGRIE 

WIEKOWE: 

 
 

 

  

 

 

KATEGORIE 

WYKONAWCZE: 

 

 
 

 

  

  

 
Uwaga! 

 

• zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne (od tercetu do oktetu włącznie) z wyłączeniem zespołów rockowych. 

• w przypadku zespołów o klasyfikacji do kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu. 

• w przypadku duetu decyduje wiek starszego wykonawcy. 

 

KONFRONTACJE 

POWIATOWE : 
29 MARCA 2023 
STRZELECKI OŚRODEK KULTURY –  STRZELCE KRAJEŃSKIE 
Start godz. -  10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE: 
 

• Wykonawcy LKA- Piosenka prezentują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z 
podkładem muzycznym (*mp3, *wav) na pendrive lub przy akompaniamencie 
fortepianu, gitary akustycznej lub innego instrumentu. 

 

• Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza się możliwość 
wykonania własnej autorskiej piosenki. 

 

 

ETAPY 

KONKURSU : 
 

ETAP I – ELIMINACJE POWIATOWE 

• Organizatorem Etapu I jest Strzelecki 
Ośrodek Kultury.  

• Organizatorzy Etapu I samodzielnie 
prowadzą nabór i określają jego charakter 
oraz termin, respektując regulamin LKA - 
PIOSENKA. 

• Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału 
Wojewódzkiego PO JEDNYM wykonawcy z 
każdej kategorii wiekowej. 

• Jeden wykonawca rozumiany jest jako 
solista, duet lub zespół. 

• Organizatorzy Etapu I przesyłają skan 
protokołu konkursowego na adres: 
kris@zok.com.pl najpóźniej do 07.04.2023. 

 ETAP II – FINAŁ WOJEWÓDZKI 

• Organizator Zielonogórski 
Ośrodek Kultury. 

• Do Finału Wojewódzkiego 
kwalifikują się wykonawcy 
nominowani przez Radę 
Artystyczną podczas 
przeglądów Etapu I. 

 

ZGŁOSZENIA : 
 

• Zgłoszenia dokonywane są przez placówki delegujące z powiatu strzelecko-
drezdeneckiego, poprzez formularz on-line dostępny na stronie organizatora 
sok.strzelce.pl 
 

UWAGA !!! Instytucja  może wydelegować dwóch przedstawicieli z każdej kategorii.  

 

• Zgłoszenie uczestnictwa w etapie powiatowym należy dokonać w 
nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2023. 
 

• Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową. Informacja o 
uczestnikach zakwalifikowanych do Konkursu i kolejność przesłuchań zostanie 
ogłoszona przez Organizatora 24 marca o godzinie 15.00. 

 
 

• Uczestnicy przygotowują jedną dowolną piosenkę w języku polskim .   
Zgłoszony utwór nie może być zmieniony. 
Podkłady muzyczne:  podkłady należy przesłać drogą mailową (z dokładnym opisem: imię, nazwisko, 
kategoria wiekowa, nazwa utworu) na adres mirek.sok@strzelce.pl . 
Przesłanie formularza potwierdza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.   

 



 

RADA 

ARTYSTYCZNA : 
 

• Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich kwalifikacjach 
merytorycznych i pedagogicznych. 

• Skład Rady Artystycznej ustala Organizator. 

• Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. Organizator nie ma wpływu na 
werdykt . 

NAGRODY : 
 

• Rada artystyczna przyznaje NAGRODY i WYRÓŻNIENIA. 

• Nagroda Grand Prix Konkursu – Nagroda specjalna (w każdej kategorii wiekowej) 
– Nominacja do Finału  Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2023.   

 

POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Koszty dojazdu na Etapu powiatowego LKA pokrywają uczestnicy na własny koszt. 

• W dniu Przeglądu, Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom drobne 
przekąski oraz ciepłe i zimne napoje. 

• Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. 
Każdy opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego. 

• Szczegółowy program Etapu powiatowego LKA zostanie opublikowany na stronie 
internetowej sok.strzelce.pl. 

• Regulamin konkursu, link do Karty Zgłoszeń oraz ramowy harmonogram 
konfrontacji - dostępne są na stronie internetowej: sok.strzelce.pl w zakładce 
LKA. 

• Pytania dotyczące LKA PIOSENKA prosimy kierować na adres: 
mirek.sok@strzelce.pl  

• Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 763 24 39. 

• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Etap 
powiatowy. Ubezpieczenia dokonuje uczestnik. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.POŻ. podczas Etapu 
powiatowego. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w 
zgłoszeniach. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Etapu powiatowego  
Konfrontacji 

• w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w przypadku 
wprowadzenia obostrzeń 

• w trakcie trwania pandemii COVID-19 nałożonych przez RP uniemożliwiających 
przeprowadzenie imprezy. 

 

DANE ADRESOWE : 

Strzelecki Ośrodek Kultury  
65-66-500 Strzelce Krajeńskie 
ul. Wojska Polskiego 7 
www.sok.strzelce.pl 

 


