PATRONAT HONOROWY
I GMINNY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI RETRO
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

CEL:
1. Integracja środowiska młodych solistów z Gminy Mogilany.
2. Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych.
3. Promocja utalentowanych muzycznie uczniów i uczennic oraz motywowanie ich do
systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.
4. Wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.
5. Promocja dorobku muzycznego polskich artystów.
UCZESTNICY:
Konkurs przygotowany jest w 3 kategoriach wiekowych dla wokalistów.
kat. I. - 7 – 9 lat (klasy 1-3)
kat. II. - 10 - 12 lat (klasy 4-6)
kat. III. -13 -14 lat (klasy 7-8)
REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu prezentują utwór tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty.
Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
TERMINY I ZGŁOSZENIA:
Etap I -Eliminacje : 21.02.2022 – 12.03.2022
ELIMINACJE – ETAP SZKOLNY:
Aby wziąć udział w konkursie należy do 12.03.2022 roku, wysłać zgłoszenie na adres e-mail
spwlosan@gmail.com podając: Imię i nazwisko wykonawcy, kategorię wiekową, imię i
nazwisko artysty i tytuł utworu, załączając wybraną piosenkę lub link do youtube.
Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego,
podkładu muzycznego lub a cappella.
Prawidłowe nagranie stanowi, występ wykonawcy na którym zarejestrowano dźwięk i wizję.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie przesłana do szkół w dniu 20 marca 2022
roku.

FINAŁ – ETAP GMINNY:
Finał: 26 kwietnia 2022 r.
Miejsce finałowego Gminnego Festiwalu: Świetlica wiejska we Włosani.
Podczas finału zakwalifikowani uczestnicy prezentują wybraną przez siebie piosenkę z
eliminacji. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu jest zobowiązany przekazać
organizatorowi podkład muzyczny (w formie elektronicznej) wybranej piosenki
prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną
podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.
Podkład prosimy przesłać w formie mp3 na adres e-mail organizatora: spwlosan@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2022 roku.
Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback a także z nagranymi
chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu.
JURY:
Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury składające się z pedagogów i muzyków
pracujących w szkołach na terenie Gminy Mogilany.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru, jakość wykonania i interpretacja,
precyzja intonacji, ruch sceniczny, kontakt z publicznością, wrażenie ogólne.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników odbędzie się
podczas rozdania nagród – w Sali UG Mogilany, na które zostaną zaproszenie nagrodzeni
uczniowie.
NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej solistów jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej - "GRAND PRIX" FESTIWALU.
W ramach głosowania na fanpage’u Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej
we Włosani, publiczność będzie mogła przyznać nagrodę specjalną – publiczności dla
uczestnika etapu finałowego, oddając na niego głosy w postaci like’ów.
Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród
rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli
ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także wyrażeniem zgody na:
filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest
własnością organizatora) w celach promocji działalności Organizatora.
Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na
żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej
przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji.
W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich
wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na
terenie, gdzie odbywa się konkurs.
Organizatorowi konkursu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania
zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem
promocji swojej działalności.

Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień́ niniejszego regulaminu będą̨ rozstrzygane w
oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących
interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator. Wykaz

artystów
Wykaz artystów:
EDYTA GEPPERT, EDYTA GÓRNIAK, ANNA MARIA JOPEK, ANNA
JURKSZTOWICZ, ELENI, EWA DEMARCZYK, GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA,
HALINA FRĄCKOWIAK’ HELENA MAJDANIEC, IRENA JAROCKA, IRENA
SANTOR, IZABELA TROJANOWSKA, KALINA JĘDRUSIK, KASIA SOBCZYK,
MONIKA BORYS, KAYAH, KRYSTYNA PROŃKO, SŁAWA PRZYBYLSKA,
URSZULA SIPIŃSKA, AGNIESZKA OSIECKA, MAJKA JEŻOWSKA, KORA, EDYTA
BARTOSIEWICZ, RENATA PRZEMYK, KASIA KOWALSKA, MAŁGORZATA
OSTROWSKA, BEATA KOZIDRAK, VIOLETTA VILLAS, ALICJA MAJEWSKA,
ANNA JANTAR, ANNA GERMAN, MARYLA RODOWICZ, ZDZISŁAWA SOŚNICKA,
EWA BEM, KARIN STANEK, HALINA KUNICKA, HANNA BANASZAK, DANUTA
RINN, URSZULA DUDZIAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI, ANDRZEJ ROSIEWICZ,
ANDRZEJ ZAUCHA, BOGUSŁAW MEC, CZESŁAW NIEMEN, GRZEGORZ TURNAU,
JERZY POŁOMSKI, KRZYSZTOF KLENCZON, KRZYSZTOF KRAWCZYK, MAREK
GRECHUTA, MICHAŁ BAJOR, PIOTR SZCZEPANIK, RUDI SCHUBERTH, WOJCIECH
MŁYNARSKI, RYSZARD RYNKOWSKI, MIETEK SZCZEŚNIAK, MIECZYSŁAW
FOGG, STAN BORYS, STANISŁAW SOJKA, WOJCIECH GĄSSOWSKI, SEWERYN
KRAJEWSKI, TADEUSZ WOŹNIAK, ZBIGNIEW WODECKI, KRZYSZTOF
CUGOWSKI, EUGENIUSZ BODO

