
KONFRONTACJE POWIATOWE

termin: 29.03.2023

REGULAMIN



R E G U L A M I N

UCZESTNICY

KONKURSU

▪ Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, młodzież oraz dorośli

▪ Podopieczni placówek kulturalnych i klubów.

CELE ▪ Promocja twórczości wokalnej dzieci i młodzieży oraz dorosłych

▪ Integracja środowiska wykonawców, instruktorów i organizatorów,

▪ Upowszechnianie wartościowej twórczości muzycznej,

▪ Doskonalenie warsztatu wykonawczego, wymiana doświadczeń metodycznych.

GRUPY

WIEKOWE

GR. 1

Klasy I - III

Szkoły
podstawowe

GR. 2

Klasy IV - VI

Szkoły
podstawowe

GR. 3

Klasy VII - VIII

Szkoły
podstawowe

GR. 4

Szkoły
ponadpodstawowe

oraz młodzież
do 21 lat

GR. 5

Osoby

powyżej 21

roku życia

KATEGORIE

WYKONAWCZE Soliści i duety Zespoły wokalne

UWAGA!

● zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne (od tercetu do oktetu włącznie) z wyłączeniem zespołów rockowych.

● w przypadku zespołów o klasyfikacji do kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu.

● w przypadku duetu decyduje wiek starszego wykonawcy.

KONFRONTACJE

POWIATOWE
29 MARCA 2023 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury

WYMAGANIA

TECHNICZNE

• Wykonawcy LKA- Piosenka prezentują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z

podkładem muzycznym (*mp3, *wav) przesłanym na maila radiosoksulecin@gmail.com wraz

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym lub przy akompaniamencie fortepianu, gitary

akustycznej lub innego instrumentu.

● Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza się możliwość wykonania

własnej autorskiej piosenki.

ORGANIZATOR:

mailto:radiosoksulecin@gmail.com


RADA

ARTYSTYCZNA

▪ Radę Artystyczną powołuje SOK w Sulęcinie - organizator LKA – PIOSENKA

▪ Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych nominuje do udziału w Finale Wojewódzkim PO

JEDNYM Wykonawcy z każdej kategorii wiekowej (oprócz GR. 5). Jeden wykonawca

rozumiany jest jako solista, duet lub zespół.

ETAPY

KONKURSU
ETAP I - ELIMINACJE POWIATOWE

▪ Organizatorami są instytucje

z województwa Lubuskiego,

które zgłoszą swój akces do

udziału w LKA - PIOSENKA

▪ Organizatorzy Etapu I

samodzielnie prowadzą nabór i

określają jego charakter oraz

termin, respektując regulamin

LKA - PIOSENKA.

▪ Na tym etapie kończą się
eliminacje dla GR. 5.

ETAP II - FINAŁ WOJEWÓDZKI

▪ Organizator: Zielonogórski Ośrodek

Kultury

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują
się wykonawcy nominowani przez

Radę Artystyczną podczas

przeglądów Etapu I.

ZGŁOSZENIA ▪ Jednostki delegujące (placówki oświatowe, kulturalne, kluby) Uczestników na

eliminacje powiatowe zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych

wg zasad regulaminu powiatowego.

▪ Zgłoszenie uczestnictwa na Konfrontacje Powiatowe należy dokonać w

nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2023 roku do godz. 9:00.

▪ Formularze zgłoszeniowe oraz zgody dostępne są na stronie: www.soksulecin.pl

w zakładce LKA 2023.

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres:

radiosoksulecin@gmail.com i MUSZĄ ZAWIERAĆ: poprawnie wypełniony formularz

zgłoszeniowy, plik z podkładem, wypełnione zgody.

KRYTERIA

OCENY

▪ Emisja głosu

▪ Dobór repertuaru.

▪ Interpretacja tekstu piosenki.

▪ Ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY ▪ W etapie Konfrontacji Powiatowych nagrody i wyróżnienia leżą w gestii organizatorów

tego etapu.

ORGANIZATOR:

mailto:radiosoksulecin@gmail.com


POSTANOWIENIA

KOŃCOWE
▪ Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.

▪ Koszty transportu uczestników Konfrontacji Powiatowych pokrywają Uczestnicy lub

instytucje delegujące.

▪ Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. Każdy

opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

▪ Organizator wydarzenia zapewnia uczestnikom Konfrontacji Powiatowych: napoje oraz

poczęstunek.

▪ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Konfrontacje

Powiatowe. Ubezpieczenia dokonuje uczestnik lub placówka delegująca.

▪ Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - PIOSENKA, link do Karty Zgłoszeń -

dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia, oraz na stronie

internetowej www.lubuskieart.pl

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres e-mail:

radiosoksulecin@gmail.com

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji

realizującej Konfrontacje, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

▪ Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji

podanych przez Przedstawicieli/Promotorów w procesie rekrutacji.

▪ Organizator Wydarzenia - Eliminacji Powiatowych Lubuskich Konfrontacji Artystycznych -

PIOSENKA nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Finału, za których

odpowiedzialność spada na bezpośrednich Opiekunów.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia w

całości, w sytuacjach związanych z brakiem możliwości jego realizacji, ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w stanach wyjątkowych oficjalnie

uznanych za obowiązujące.

▪ Konkurs LKA - PIOSENKA realizowany będzie tylko drogą stacjonarną, bez możliwości

przesyłania nagrań bądź prezentacji on-line.

ORGANIZATOR
Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie

Ul. Stanisława Moniuszki 1 , 69-200 Sulęcin

www.soksulecin.pl

email: soksulecin@gmail.com

tel. 95 7552477

kontakt: Jacek Hardyk

email: radiosoksulecin@gmail.com

ORGANIZATOR:
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