
Regulamin konkursu piosenki ludowej „Lachowskie śpiewanie” 

 

 

Organizatorzy 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego 

„Sądeczoki” 

 

Cele konkursu                                           

• Ukazanie bogactwa muzyki ludowej regionu Lachów Sądeckich w formie prezentacji 

wokalnych. 

• Popularyzacja piosenki ludowej wśród dzieci i młodzieży. 

• Kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia związku z kulturą regionu. 

 

Warunki  uczestnictwa i postanowienia ogólne 

1. Konkurs adresowany jest do sądeckich solistów w wieku 6 -17 lat w następujących kategoriach 

wiekowych: 

• dzieci w wieku 6 - 8 lat, 

• dzieci  w wieku 9 – 12 lat, 

• młodzież w wieku 13 - 17 lat. 

2. Każdy wykonawca przygotowuje jedną piosenkę z repertuaru Zespołu Regionalnego 

„Sądeczoki”. (Teksty piosenek oraz podkłady muzyczne znajdują w załącznikach.) 

3. Kartę zgłoszenia oraz nagranie wybranej piosenki jako plik MP4 należy wysłać ma adres 

mailowy b.slawecka@palacmlodziezy.pl do dnia 17.08.2020. 

4. Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań Jury zakwalifikuje uczestników do przesłuchań finałowych 

(II etapu konkursu). 

5. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej Pałacu 

Młodzieży w dniu 20.08.2020. 

 

Termin i miejsce przesłuchań 

1. Przesłuchania  finałowe rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 25.08.2020 (wtorek) w Pałacu 

Młodzieży na terenie Galerii im. Stanisława Szafrana (II piętro). 

2. Szczegółowy plan przesłuchań konkursowych ustala Organizator i podaje do wiadomości  na 

stronie internetowej Pałacu Młodzieży  palacmlodziezy.pl w dniu 20.08.2020. 

3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej 

kategorii. Laureaci  konkursu zostaną zaproszeni do udziału w koncercie w dniu 29.08.2020. 

Ponadto, wybrani przez jurorów uczestnicy będą mogli wystąpić z kapelą Zespołu Regionalnego 

„Sądeczoki”. 

 

Ocena jury 

1. Profesjonalne jury powołane przez organizatora w swojej ocenie bierze pod uwagę: 

• interpretację utworu, 

• przekaz emocjonalny, 

• muzykalność, 

• czystość i poprawność wykonania, w tym wykorzystanie gwary. 

2. Werdykt jury jest ostateczny. 
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Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu, zgłaszając się do eliminacji, zobowiązują się tym samym, iż nie będą 

rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach 

masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora 

w celach promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z 

przesłuchań konkursowych oraz koncertu uwzględniając  obowiązujące prawo autorskie 

(tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalanie-

rejestracja i emisja). 

3. Każdy niepełnoletni wykonawca  uczestniczy w konkursie  z opiekunem. 

4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Warunki konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie. 

 

Wszelkich informacji udziela koordynator: 

Barbara Sławecka 

tel. 660-680-060 

b.slawecka@palacmlodziezy.pl 

 

 

 

 


