
REGULAMIN 

I Konkurs Piosenki „ART VOCAL FESTIWAL” 

06.05.2023 r. 

Kino Wolność 

Szczecinek 
 

1. Organizatorzy: 

-  Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku. 

-  Studio Piosenki „WokaLove”. 

 

2. Data i miejsce wydarzenia: 

06.05.2023 r., kino Wolność, ul. Wyszyńskiego 65 

 

3. Cele konkursu: 

- Prezentacja umiejętności wokalnych. 

- Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

- Możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, sprawdzenie samego siebie, 

nabywanie nowych doświadczeń związanych ze śpiewaniem oraz sceną. 

- Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych. 

- Wspieranie i promowanie lokalnych talentów, zachęcanie do pracy twórczej, rozwijania 

swojej pasji. 

 

4. Do kogo jest adresowany I Konkurs Piosenki „Art Vocal Festiwal”. 

Adresatami Festiwalu są dzieci, młodzież i dorośli z miasta Szczecinek oraz okolic. 

 

5. Kategorie I  Konkursu Piosenki „Art Vocal Festiwal”. 

Solistki/Soliści – klasy 1-4 szkoły podstawowej  

Solistki/Soliści – klasy 4-8 szkoły podstawowej  

Solistki/Soliści – uczniowie szkół średnich  

Solistki/Soliści – osoby dorosłe  

 

 

 



6. Warunki uczestnictwa.  

- Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie, jest przesłanie w formie elektronicznej 

swojego zgłoszenia na adres mailowy: artvocal@sapik.pl   

- Zgłoszenie w formie filmiku lub audio w dobrej jakości  lub link do YT z wykonaniem 

dowolnej piosenki na żywo ( czas utworu powinien trwać max. 4 minuty). 

- Prosimy dołączyć kilka słów o sobie- imię, nazwisko, wiek oraz zainteresowania itp.  

- Piosenka z preselekcji, może się różnić od tej wykonywanej na Konkursie głównym.  

- Zgłoszenia elektroniczne przyjmujemy do 7.04.2023 roku. 

- Wiadomość o zakwalifikowaniu do konkursu, przekażemy Państwu mailowo do dnia 

15.04.2023 r.  

- Nie informujemy o niezakwalifikowaniu się . 

- Jury w preselekcjach wyłoni po 12 osób z każdej kategorii.  

- Uczestnicy wykonują jedną piosenkę, dobraną do swojego wieku, w języku polskim lub 

angielskim. 

- Dobór repertuaru jest dowolny. 

- Uczestnicy śpiewają do podkładów, po zakwalifikowaniu zobowiązani są do dostarczenia 

ich w dniu Festiwalu na płycie CD lub na pendrive.  

7. Kryterium oceny  

Jury będzie oceniało – intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania oraz 

ogólny wyraz artystyczny. 

8.  Jury: 

W skład jury wchodzą  osoby związane z muzyką oraz kulturą Szczecinka. 

9. Nagrody:  
 
Kategoria - dzieci z klas 1-4 oraz 5-8 

I miejsce Voucher do Empiku o wartości  200 zł 

II miejsce Voucher do Empiku  o wartości 150 zł 

III miejsce Voucher do Empiku o wartości 100 zł  

Wyróżnienie – Nagrody rzeczowe  

 

 
 

mailto:artvocal@sapik.pl


 
Kategoria - szkoły średnie oraz dorośli  

I miejsce Voucher do Empiku o wartości 300 zł 

II miejsce  Voucher do Empiku o wartości  250 zł 

III miejsce Voucher  do  Empiku o wartości 150 zł  

Wyróżnienie  - nagrody rzeczowe  

Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma dyplom za udział oraz upominek. 
 

10. Informacje ogólne  
- Podczas Konkursu finałowego, niepełnoletni uczestnicy znajdują się pod opieką rodzica lub 
opiekuna prawnego.  

- Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonych podkładów muzycznych , oraz ich nie 
zapewnia. 

- Organizator w dniu Konkursu finałowego nie pokrywa kosztów dojazdu oraz pobytu 
uczestnika festiwalu. 

- Podczas przesłuchań  uczestnik godzi się na nagrywanie, rejestrowanie oraz 
rozpowszechnianie materiału z występu.  

- Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

Jeżeli czujesz, że masz talent, jeżeli Twoją pasją jest śpiewanie, pragniesz się 

sprawdzić, zachęcamy do wysyłania zgłoszeń . 

Czekamy na Ciebie! 

 

 
 

Informacje- Marika Janowska, tel. 730 548 812 

FB - Art Vocal Festiwal Szczecinek 2023 

e-mail - artvocal@sapik.pl 

 


