
REGULAMIN 
Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 
„Na wyspach Bergamutach”  

1.  
Organizator Konkursu: 
Bychawskie Centrum Kultury.  
ul. M. J. Piłsudskiego 34 
23-100 Bychawa 
tel. 81 5660124 mail. sekretariat@ebck.pl 

2. 
Uczestnicy: 
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich 
oraz placówek kulturalnych które są mieszkańcami Gminy Bychawa lub uczęsz-
czają do szkół prowadzonych przez Gminę Bychawa. 
Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku do 18 lat.  

3.  
CELE, jury konkursu i kryteria oceny: 

Celem konkursu jest propagowanie polskiej muzyki 
wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też do udziału w kon-
kursie prosimy przygotować jedną piosenkę polską. 
Zalecamy aby dzieci korzystały z repertuaru dziecięcego 
np. piosenki z bajek, piosenki na podstawie wierszy Jana 
Brzechwy, piosenki z seri „Wygraj Sukces”.  
Prosimy o rozważny i świadomy dobór piosenek.  

Organizator powołuje niezależne Jury Konkursu, które dokona oceny wys-
tępów. 

Jury oceniać będzie: 
a) dobór repertuaru 
b) warunki wokalne 
c) całościową prezentację  

Jury przyzna nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych.  
1. - Dzieci w wieku 1-3 klasa SP 
2. - Dzieci w wieku 4-7 klasa SP 
3. - Młodzież w wieku 8 klasa SP - 4 klasa szkoły średniej.  

mailto:sekretariat@ebck.pl


4.  
Zgłoszenia 
Uczestnicy dostarczą kartę zgłoszeniową do dnia 30.03.2023 do sekretariatu 
BCK, lub drogą mailową na adres sekretariat@ebck.pl 

5.  
Postanowienia końcowe. 

Konkurs odbędzie się dnia 19 kwietnia 2023 w Sali Widowiskowej BCK 
o godzinie 12.00. Uczestnicy w dniu konkursu przekażą realizatorom 
podkłady muzyczne na pendrive. Plik muzyczny powinien zostać na-
zwany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu 

– Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać mailowo i pod 
numerem telefonu (81) 56 6 0124,


– Udział w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika 
oraz wyrażenie zgody na publikację prezentacji. Uczestnicy Konkursu wyrażają 
zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o 
swoich pracach do celów związanych z Konkursem. 



KARTA UCZESTNIKA 

„Na Wyspach Bergamutach” - konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży.  

Imię i 
Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek: ……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 
opiekuna: .……………………………………………………………………………………………………………… 

Repertuar: ……………………………………………………………………………………………………………… 


