
 

REGULAMIN 

XIX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Śpiewaj razem z nami - OnLine” Czersk 2021 r. 

 
1. Organizatorzy: 
 
Organizatorami przeglądu są : 
 

 Urząd Miejski w Czersku 
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, 
 Gminne Centrum Kultury w Czersku.  

 
Informacje organizacyjne:   email : doszyzu@wp.pl , tel. 509 586 346  lub 517416262 

 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE : 
 
2. Cele przeglądu: 
 

 popularyzowanie piosenek dziecięcych i młodzieżowych; 
 prezentacja umiejętności i dorobku młodych wykonawców; 
 konfrontacja osiągnięć solistów i zespołów szkolnych; 
 inspiracja do poszukiwań artystycznych; 

 
3. Zasady uczestnictwa : 

 
 repertuar obejmuje 1 piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej                             

( w języku polskim ) - patrz pkt. 4 ( dodatkowa piosenka ) 
 w przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne 

(w składzie do 20 osób) w poszczególnych kategoriach wiekowych : 
 klasy I-III szkół podstawowych 
 klasy IV- VI szkół podstawowych 
 VII i VIII szkół podstawowych 
 szkoły ponadpodstawowe 

 z danej szkoły/instytucji może wystąpić, w poszczególnych kategoriach tylko 
dwóch wykonawców, którzy wyłonieni zostaną w wyniku szkolnych eliminacji: 

 solista nie może być jednocześnie członkiem zespołu; 
 
4. Warunki uczestnictwa: 
 

 Każdy z uczestników powinien przesłać do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia  
do konkursu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie   
wizerunku, nagranie wideo piosenki konkursowe na adres: kultura@gck.czersk.pl  

 Jak co roku do konkursu można zgłosić dodatkową piosenkę - w tym roku są to 
piosenki Marka Grechuty. 

 



 

 
 Pliki z nagraniem można : 

Przesłać za pomocą serwisu: www.wetransfer.com na adres: 
technika@gck.czersk.pl lub przesłać link do filmu na youtube również na 
adres email : technika@gck.czersk.pl 
 

 Termin zgłoszeń :  Zgłoszenia i  prace konkursowe należy nadesłać do  
            30 kwietnia 2021r. 

  Uczestnicy konkursu mają za zadanie zarejestrować śpiewaną  na żywo wybraną 
piosenkę w języku polskim, o treści dziecięcej lub młodzieżowej, wykorzystując 
wybrany przez siebie podkład muzyczny. Dopuszczalne jest zarejestrowanie 
kilku słów o sobie. Zarejestrowany materiał wideo należy przesłać na 
wyznaczony adres.* Dopuszczalna jest pomoc opiekunów prawnych w zakresie 
realizacji i przesłania nagrania; 

 Po otrzymaniu pliku konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. 
Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne                           
nieotrzymaniem wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie; 

            Czas nagrania nie może przekraczać 3 minut; 
 Nagranie wykonanej piosenki może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem; 
 Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4, 

avi, wmv; 
 Ingerencja w nagranie (przycinanie, poprawianie oraz zauważalny montaż 

ścieżek audio i wideo może spowodować odrzucenie nagrania) 
 W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym fakcie 
uczestnika; 

 Uczestnicy oceniani będą w wyżej wymienionych kategoriach przez powołane 
przez Organizatora profesjonalne jury 

 
5. Ocena i nagrody:  
 
 Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.  
 Pod uwagę Jury brany będzie : dobór repertuaru, wykonanie wokalne utworów,  

ogólny wyraz artystyczny.  
 Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 maja 2021 o godz. 15.00 
 Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy a dla 

zwycięzców nagrody rzeczowe. 
 Wyniki konkursu wraz z nagraniami wizualnymi laureatów zostaną 

opublikowane na stronach:  
https://sp2czersk.pl/ 
https://czersk.pl/  
https://gck.czersk.pl/ 

 Jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą, organizatorzy zaproszą do koncertu 
finałowego laureatów WPPDiM, który odbędzie się online za pośrednictwem 
portalu Facebook Gminnego Centrum Kultury w Czersku w dniu 8 maja 2021                    
o godz 15.00 wraz z ogłoszeniem wyników. 

 



 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU: 
 

 Udział w przeglądzie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna, 

 Warunkiem udziału jest podanie przez uczestnika  prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu  poczty elektronicznej, numeru tel. 
kontaktowego, 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęć 
oraz nagrań audio w celu rozpowszechniania w mediach oraz Internecie przez 
Gminne Centrum Kultury w Czersku  zgodnie z europejskim rozporządzeniem               
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, 
str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. Urz. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Administratorem danych jest 
Gminne Centrum Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk. Dane 
osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do 
wycofania zgody.  

 

 

 

Zapraszamy do udziału 

Organizatorzy 

 

 


