
REGULAMIN 
IV Festiwalu  

,,W KRAINIE BAŚNIOWEJ PIOSENKI’’ 
Nisko, październik 2022 

 
ORGANIZATOR 
Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku 

 

CELE FESTIWALU 
• prezentacja dorobku artystycznego solistów  
• popularyzacja utworów o tematyce bajkowej 
• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży  

z różnych regionów Polski 
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 
• promocja twórczości instruktorów 

 

ADRESACI 
• festiwal przeznaczony jest dla solistów  
• podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór - piosenkę  

o tematyce bajkowej w dowolnym języku 
 

KATEGORIE 
• Kategoria I – soliści 7 – 10 lat  
• Kategoria II – soliści 11 – 14 lat  
• Kategoria III – soliści 15 - 18 lat 

 

TERMINARZ  FESTIWALU 

• do 7 października 2022 r. – warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszenia 
online (dostępny na stronie www.nck.nisko.pl oraz www.facebook.com/BasniowaNisko)  
wraz z dołączonym linkiem do nagrania, umieszczonym w serwisie Youtube (publiczny lub 
niepubliczny) 

 

 (nagranie demo czyli nagranie piosenki, którą uczestnik wykona na Festiwalu, nie musi być profesjonalne, 
studyjne. Dopuszcza się nagranie mp3, nagranie dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube, a 
także linki do dysku z nagraniem).  
 

• 14 października 2022 r. – opublikowanie listy Finalistów Konkursu  
na stronie www.nck.nisko.pl oraz www.facebook.com/BasniowaNisko)  
Osoby zakwalifikowane zobowiązane są: 
 - przesłać podkład muzyczny basniowanisko@gmail.com  
 (nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko wykonawcy oraz tytuł utworu). 
 - wpłacić AKREDYTACJĘ w wysokości 50 zł. Jeśli akredytacja nie zostanie wysłana terminowo, organizator 
wykreśla uczestnika z listy. 
 

• 21 października 2022 r., godz. 10:00 – przesłuchania konkursowe Finalistów  
/po każdej kategorii zostaną ogłoszone wyniki, nastąpi wręczenie dyplomów i nagród/  

 

MIEJSCE FESTIWALU 
Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół’’  
ul. Tadeusza Kościuszki 9 
37 – 400 Nisko  
 

 

 

http://www.nck.nisko.pl/
http://www.nck.nisko.pl/
http://www.facebook.com/BasniowaNisko
mailto:basniowanisko@gmail.com


WARUNKI UCZESTNICTWA 
• każdy zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty akredytacji w wysokości 50 zł do 

18 października 2022 r. , na konto Niżańskiego Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku:  
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu oddział w Nisku 

34 9434 1025 2006 1603 9957 0001 
w tytule wpisując: „Baśniowa” + imię i nazwisko uczestnika 

 

• w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie podlega zwrotowi 
• do każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych około 25 wykonawców 
• jedna placówka może zgłosić maksymalnie 4 wykonawców w każdej kategorii wiekowej 
• organizator zapewnia zakwalifikowanym uczestnikom stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyczną 

i nagłośnienie oraz profesjonalną komisję artystyczną 
• rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczestnicy zgłaszający udział w festiwalu mają obowiązek 

zapoznać się z regulaminem festiwalu oraz z klauzulą informacyjną, wyrażają także zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka. Potwierdzeniem powyższych jest zaznaczenie 
odpowiednich pól (przy oświadczeniach) w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. 

• Grand Prix i Laureaci w poszczególnych kategoriach III Festiwalu ,,W krainie baśniowej piosenki’’ nie 
mogą wziąć udziału w IV Festiwalu ,,W krainie baśniowej piosenki’’. 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

• nie ma możliwości zmiany zgłoszonego utworu 

• uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia 

• każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun (rodzic lub 
upoważniona przez niego osoba) 

• zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, ich publikację  
i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących 
festiwalu 

• zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki  

• szczegółowy plan przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej nck.nisko.pl oraz 
Fb/BasniowaNisko 

• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festiwalu z przyczyn niezależnych 

• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 

OCENA I NAGRODY 

• trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku  
i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność 
artystyczną, emisję 

• wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają dyplom za udział 

• w każdej kategorii wyłonieni zostaną zwycięzcy: I, II i III miejsce, nagrodzone statuetką oraz nagrodą 
rzeczową. Ponadto jury przyzna nagrodę główną GRAND PRIX  

• decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku 

ul. Tadeusza Kościuszki 9 
37 – 400 Nisko 

Osoba do kontaktu  – Monika Jagiełło tel. 575 717 888  
mail: basniowanisko@gmail.com 

 

mailto:basniowanisko@gmail.com

