
REGULAMIN
III REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI LUDOWEJ
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA’ 2019”

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Nowogardzki Dom Kultury 
z siedzibą przy: Plac Wolności 7, 72 – 200 Nowogard. 

2. Adres Biura Organizacyjnego: 

         Nowogardzki Dom Kultury 
         Plac Wolności 7 
         72-200 Nowogard
         tel. 91 39 26 283, fax 91 39 26 263 
         e-mail: sekretariat@ndk.pl  

ROZDZIAŁ II
CELE KONKURSU 

3. Ukazanie bogactwa polskiej muzyki ludowej w formie prezentacji wokalnych. 
4. Rozbudzenie zainteresowań polską muzyką ludową. 
5. Włączanie młodego pokolenia w popularyzowanie kultury ludowej. 

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

6. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.   
7. Wykonawcy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym; 
 II kategoria - uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV;
 III kategoria - uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII;
 IV kategoria - uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

8. Repertuar stanowi jeden utwór wokalny lub wokalno-taneczny z gatunku muzyki ludowej.  
9. Organizatorzy  zachęcają  do  występu  z  użyciem:  gestu,  stroju,  rekwizytu  odpowiedniego

do tematyki utworu. 
10.Podkładem  muzycznym  podczas  prezentacji  konkursowych  może  być  wyłącznie

półplayback,  dostarczony  przed  prezentacją  konkursową  na  płycie  CD/pendrivie  lub
akompaniament na żywo. 

11.Uczestnicy Konkursu mogą wystąpić w charakterze solistów lub zespołowo.
12.Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  Konkursu  i  nie  będą

udostępniane podmiotom trzecim. 
13.Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia  22.05.2019 r. osobiście do sekretariatu NDK,

na adres mailowy: sekretariat@ndk.pl lub listownie na adres: 
Nowogardzki Dom Kultury 
Plac Wolności 7 
72.200 Nowogard. 
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14.Prezentacje Konkursowe odbędą się w dn.  29.05.2019 r. (środa), o godz. 10:00, w Sali
widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury. 

ROZDZIAŁ IV
OCENA I NAGRODY

15.Prezentacje  uczestników  konkursu  oceniać  będzie  Komisja  Artystyczna  powołana  przez
Organizatora Konkursu. 

16.Komisja Artystyczna oceniać będzie: 
 walory głosowe; 
 umiejętności wokalne/instrumentalne wykonawców; 
 dykcję;  
 poprawność językową; 
 dobór repertuaru;
 interpretację utworów;   
 ogólny wyraz artystyczny.  

17.Po zakończeniu wszystkich prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników.
18.Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz

wyróżnienia. 
19.Dodatkowym  uhonorowaniem  dla  wybranych  przez  jury  uczestników  może  być  występ

podczas festiwalu folklorystycznego.
20.Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.Organizator zapewnia obsługę techniczną, sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.
22.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki

Regulaminu,  a  także  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  dla  potrzeb
działalności  Organizatora.  zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r.poz.922 z poź. zmian.).

23.Udział  Uczestnika  w  Konkursie  oznacza  akceptację  zasad  zawartych  w  niniejszym
Regulaminie.

24.Regulamin  Konkursu  oraz  Karta  Zgłoszenia  są  dostępne  na  stronach  internetowych
Nowogardzkiego Domu Kultury – www.ndk.pl 

25.Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie  w  sytuacjach  tego
wymagających.

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury 

mgr Aneta Drążewska

http://www.ndk.pl/

