
REGULAMIN 

Sądeckich Eliminacji 

XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka 

Nowy Sącz, 3 – 8 lipca 2018 rok 

 

 

 

Organizatorzy: 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”. 

 

Partnerzy: 

Urząd Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym 

Sączu. 

 

Uczestnicy: 

W sądeckich eliminacjach mogą brać udział dzieci w wieku 5 – 16 lat, które występują jako soliści 

prezentujący jedną piosenkę w języku polskim o dowolnej tematyce, dostosowaną charakterem do swojego 

wieku. Wśród prezentowanych utworów mile widziane są kompozycje autorskie. 

 

Podkłady muzyczne – dobrej jakości – należy przygotować na płycie kompaktowej lub nośniku typu 

pendrive w formacie CD-Audio/mp3. Dopuszczalny jest też akompaniament na żywo. 

 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście/pocztą na adres: 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

 

lub drogą elektroniczną na e-mail: 

a.lukasik@palacmlodziezy.pl 

 

do 14 czerwca br. 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.palacmlodziezy.pl 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Przesłuchania odbędą się w dniu 18.06.2018 roku w godzinach od 10:00 – 14:00 w Pałacu Młodzieży 

w 4 kategoriach wiekowych  

 dzieci urodzone po 1.01.2010 – 31.12. 2013 

 dzieci urodzone po 1.01.2007 – 31.12. 2009 

 dzieci urodzone po 1.01.2005 – 31.12. 2006 

 dzieci urodzone po 1.01.2002 – 31.12. 2004. 

2. Spośród uczestników Jury wybierze laureatów 1, 2 i 3 miejsca, którzy w ten sposób zostaną 

zakwalifikowani do przeglądu międzynarodowego, który odbędzie się w dniach od 3 – 8.07.2018 roku 

w Nowym Sączu. 

3. Zgłoszenie udziału w eliminacjach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i innych 

postanowień związanych z  XV Międzynarodowym Festiwalem Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. 

 

Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób zakwalifikowanych do finału na stronie 

internetowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu do 20 czerwca 2018 roku. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji można uzyskać u koordynatora: 

Anna Łukasik, tel. 502-218-884, e-mail: a.lukasik@palacmlodziezy.pl 

 

ZAPRASZAMY 

mailto:a.lukasik@palacmlodziezy.pl
http://www.palacmlodziezy.pl/

