
 
REGULAMIN – AKTUALIZACJA 06.05.2020 r. 

Festiwalu Piosenki ON-LINE 
„Piosenka jest dobra na wszystko” 

 
Na prośbę internautów, w tym mieszkańców Gminy Wieliszew, 

Organizator festiwalu podjął decyzje o zmianie terminu wydarzenia,                   

co równoznaczne jest z ze zmianą terminu nadsyłania nagrań i kart 

zgłoszeniowych. 

Organizator jednocześnie informuje, że wszystkie materiały,                      

które wpłynęły do Biura Organizacyjnego Festiwalu w terminie do 6 maja 

zostały zaakceptowane. 

Zaktualizowany regulamin festiwalu brzmi następująco (na czerwono 

zostały zaznaczone zmiany): 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem festiwalu jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie.  

2. Biuro Organizacyjne Festiwalu: Ośrodek Kultury w Wieliszewie,                            

ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej 

wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 

CELE FESTIWALU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Celem Festiwalu jest: prezentacja solistów, popularyzacja kultury muzycznej 

wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, upowszechnianie śpiewu, odkrywanie 

talentów oraz popularyzacja nowych form upowszechniania kultury.  

2. Festiwal ma formę konkursu. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polonii przebywającej poza granicami kraju. 

4. W festiwalu mogą wziąć udział soliści. 

5. Każdy solista prezentuje jeden utwór z podkładem muzycznym. 

6. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

  I kategoria – klasy I-III szkół podstawowych  

  II kategoria – klasy IV-VI szkół podstawowych 

  III kategoria – klasy VII-VIII szkół podstawowych 



  IV kategoria – osoby powyżej 16 roku życia 

7. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie na adres e-mail: 

kultura@wieliszew.pl, poprzez serwer zewnętrzny (www.wetransfer.com) 

wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz nagranego materiału wideo (obraz i dźwięk) 

z wykonanym utworem muzycznym. Materiał wideo powinien być w rozdzielczości 

maksymalnej 1920x1080 pikseli, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, 

mov oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB. Termin przesłania kart 

zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 20 maja 2020 r. o godz. 23:59.  

8. Ocena nagrań i wyłonienie laureatów Festiwalu Piosenki ONLINE „Piosenka jest 

dobra na wszystko” odbędzie się 22 maja 2020 roku. 

9. Wyniki festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.ok.wieliszew.pl najpóźniej do 29 maja 2020 roku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest 

ostateczna. 

 Kryteria oceny: muzykalność; dobór repertuaru, indywidualne 

 podejście do interpretacji utworu, poczucie rytmu, dykcja, ogólny 

 wyraz artystyczny oraz realizacja nagrania. 

2. Laureaci festiwalu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

3. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie. 

4. Regulamin oraz Kartę Zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 


