
Regulamin VI Przeglądu Piosenki Walentynkowej

Organizator
Organizatorem VI Przeglądu Piosenki Walentynkowej jest Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, z 
siedzibą przy ul. Lipowej 109, 18-106 Turośń Kościelna.

Cel przeglądu
• stworzenie dzieciom i młodzieży nowej i atrakcyjnej formy świętowania Dnia Zakochanych,
• tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,

• popularyzacja piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi i świata,

• popularyzowanie śpiewu i gry na żywo przy akompaniamencie instrumentów akustycznych obok 
tradycyjnych podkładów na CD,

• tworzenie warunków do prezentacji własnej twórczości muzyczno-literackiej.
Termin
12 lutego 2023 r. (niedziela), godz. 15.00

Miejsce
świetlica wiejska w Trypuciach

Uczestnicy 
W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Turośń 
Kościelna i/lub zamieszkujące na terenie gminy Turośń Kościelna. 

Kategorie wiekowe: 

• 3-6 l. (roczniki 2017-2020)

• 7-9 l. (roczniki 2016-2014)

• 10-14 l. (roczniki 2013-2009)

 Komisja oceniać będzie 
• walory wokalne (barwa głosu, intonacja, emisja, dykcja),
• repertuar,
• ogólny wyraz artystyczny,
• akompaniament „na żywo”.

Warunki uczestnictwa
• wypełnienie formularza „Karta Zgłoszenia” wraz ze zgodą rodziców na udział dziecka w Przeglądzie, 

dostępnego w Gminnym Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej lub na stronie internetowej GOK-u 
(www.turosnkoscielna.pl w zakładce Gminny Ośrodek Kultury/Aktualności lub Kultura),

• termin zgłoszenia – do 7 lutego 2023 r.,
• w przypadku korzystania z własnego podkładu, prosimy o format audio na płycie CD oraz opisanie płyty: 

imię i nazwisko wykonawcy, wiek, tytuł utworu, a także dostarczenie nośnika przed rozpoczęciem 
przesłuchań,

• każdy wykonawca (solista lub zespół) przygotuje i zaprezentuje jedną piosenkę o wymaganej tematyce.

Nagrody
• Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z kategorii wiekowyc,
• uczestnicy otrzymają także pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Sprawy organizacyjne
• warunkiem przystąpienia do przeglądu jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców Karty Zgłoszenia,
• kolejność prezentacji ustala Organizator,
• sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator,
• ewentualne pytania prosimy kierować do GOK-u w Turośni Kościelnej – sekretariat, tel. 515 950 103.


