
Regulamin 
XX Powiatowego Przeglądu Piosenki  Turystycznej i Ekologicznej Rytel’ 2021 

- online 
 

  
1. Organizatorzy: 
 Organizatorami przeglądu jest Gmina Czersk oraz Gminne Centrum Kultury w Czersku.  

 Informacje organizacyjne: 

dkrytel@gck.czersk.pl, tel. 523985246 lub 502 181 372  

 

2. Cele Przeglądu : 

 Popularyzowanie piosenki turystycznej i ekologicznej; 

 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno otaczającej przyrody; 

 Popularyzowanie idei ekologicznych (ochrona środowiska naturalnego); 

 Konfrontacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych pomiędzy uczestnikami przeglądu; 

 Rozwijanie wrażliwości społeczeństwa poprzez śpiew i inne formy wokalne; 

 Promocja języka polskiego.  

 

 

3. Warunki i zasady uczestnictwa: 

 W przeglądzie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy powiatu chojnickiego. 

 Każdy z uczestników powinien przesłać do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia  do 

konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: dkrytel@gck.czersk.pl i 
pracy konkursowej za pośrednictwem tego samego adresu, z dopiskiem “Piosenka 

Turystyczna I Ekologiczna”.  

 

 Plik z nagraniem można: 

 Przesłać za pomocą serwisu: www.wetransfer.com na adres: 

dkrytel@gck.czersk.pl  

 Przesłać w formie linku na youtube, 

 Dostarczyć osobiście na pendrive do Domu Kultury w Rytlu w godz. od 8.00 

do 16.00. 

 Zgłoszenia i  prace konkursowe należy nadesłać do 11 maja br. 

Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać na żywo wybraną piosenkę w języku polskim, 

o treści turystycznej lub ekologicznej, wykorzystując do tego wybrany przez siebie 

podkład muzyczny. Nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania 

piosenki i przesłać go na wskazany 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 z 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; 

 W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym fakcie 

uczestnika; 

 Uczestnicy ocenieni zostaną przez powołane przez Organizatora jury w kategoriach 

wiekowych:   
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 Dzieci przedszkolne 

 1- 3 klasa - Szkoła Podstawowa  

 4 - 6 klasa - Szkoła Podstawowa 

 7- 8 kasa - Szkoła Podstawowa 

 Szkoła Średnia  

 

i w kategoriach wykonawczych:  

 

 Soliści  

 Duety i zespoły (do 8 osób)  

 

Uczestnik wykonuje 1 utwór o treści turystycznej lub ekologicznej. Uczestnik może występować  w 

dwóch wybranych kategoriach wykonawczych. Uczestnik może wykonywać piosenkę akompaniując 
samemu, korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania.  

4. Ocena i nagrody  

Wykonawców oceniać będzie jury, powołane przez organizatora. Jury będzie zwracać uwagę na: 

 Warsztat wokalny, walory wykonawcze, 

 Opracowanie i interpretację piosenki, 

 Dobór repertuaru, 

 Ogólny wyraz artystyczny. 

Wyniki przeglądu zostaną opublikowane na fanpage’u GCK w Czersku oraz stronie 
www.gck.czersk.pl w dniu 18 maja br.  

Organizatorzy przeglądu przewidują dla laureatów nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.  

 

5. Postanowienia końcowe  

Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w publikacjach dotyczących przeglądu i 

działalności Gminnego 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 

 

http://www.gck.czersk.pl/

