
 

                      REGULAMIN FESTIWALU 2022  

 

ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim                       

ul.  Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski ,   

Związek Harcerstwa Polskiego  Komenda Hufca im. Bohaterów Walk pod Tomaszowem 1939 r.                                                                                                   

 Współorganizatorzy: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Starostwo Powiatowe, gminne   biblioteki 

publiczne, domy kultury powiatu tomaszowskiego. 

CELE FESTIWALU   

-prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu,  

-wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród 

instruktorów, pedagogów, opiekunów                                                                                                                                 

-popularyzacja utworów ekologicznych ,przyrodniczych, harcerskich i  turystycznych 

TERMINY: 

Festiwal odbędzie się dwuetapowo.  

I etap – na podstawie nadesłanych nagrań komisja wybierze finalistów, którzy wezmą udział w II etapie, w 

przesłuchaniach   na żywo.  

II etap – na żywo ( podczas  Ekologicznego Kiermaszu Rozmaitości )- początek maja 2022 r. Dokładana 

data będzie podana w późniejszym terminie.  

 Udział w II etapie  gwarantuje  wykonawcom przyznanie miejsca lub wyróżnienia.  

26.04.202 – ostateczny termin  zgłoszeń, ( karty zgłoszeń, filmiki z  prezentacją  konkursową ). 

 27.04-28.04.2022 r. przesłuchania i ocena  nadesłanych prezentacji, ogłoszenie listy finalistów, terminu i 

miejscu II etapu na stronie: http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ , FB  Biblioteki i ZHP Hufca Tomaszów 

Lubelski. 

UCZESTNICY  

 W konkursie  mogą wziąć udział: dzieci, młodzież – soliści i zespoły wokalne z Tomaszowa Lubelskiego                 

i powiatu tomaszowskiego, zuchy i  harcerze ZHP Hufca Tomaszów Lubelski .  

Do konkursu mogą zgłaszać przedszkola, szkoły, domy kultury, biblioteki , studia piosenek,  drużynowi  

ZHP -gromad zuchowych i drużyn harcerskich.                                                                                 

  Na konkurs  jedna placówka, gromada, drużyna  może zgłosić : 6 solistów i po 1 zespole lub drużynie.  

W przypadku małej ilości zgłoszeń, w  danej kategorii,  organizator zastrzega sobie przeniesienie 

wykonawców do innej kategorii.  

Festiwal odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe w następujący sposób: 

 soliści: 

I kat.  soliści przedszkola 

II kat. soliści  kl. I-III 

III kat. soliści  zuchy  

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/


IV kat. soliści kl. IV-VI 

V kat. soliści harcerze ( kl. IV-VI) 

VI  kat. soliści kl. VII- VIII 

VII kat. soliści harcerze starsi ( kl. VII-VIII) 

IX kat. soliści wędrownicy ( szkoła ponadpodstawowa) 

Zespoły i drużyny :   

I kat. zespoły ( przedszkola)                                                                                                                                         

II kat. gromady zuchowe 

III kat. zespoły kl. I-III 

IV kat. zespoły kl. IV-VI 

V kat. zespoły kl. VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe 

VI kat. drużyny harcerskie 

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ I  NAGRAŃ FESTIWALOWYCH : 

Warunkiem udziału w konkursie  solisty /zespołu jest : 

-nagranie  filmiku z prezentacją 1 piosenki  o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, harcerskiej  lub 

turystycznej 

-prawidłowe wypełnienie, podpisanie ( przez osobę uprawnioną ) i wysłanie   karty zgłoszenia (  załącznik 

nr 1)  

Sposoby  wysyłania  zgłoszeń i filmików z  prezentacjami  wokalistów 

1.Film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale You Tube. Wygenerowany link do filmu 

należy wysłać wraz z opieczętowaną i podpisaną  kartą zgłoszeniową ( załącznik nr 1) e-mailem: 

festiwalpiosenkieko2022@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do  26.04.2022 r.   

lub 

2. Wysłanie opieczętowanej i podpisanej karty  ( zał. nr 1) i filmiku  e-mailem: 

festiwalpiosenkieko2022@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do  26.04.2022 r.  

lub 

3. Dostarczenia opieczętowanej i podpisanej karty  ( zał. nr 1) w wersji papierowej , a  nagrania  na nośniku 

(pendrive)  do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim Oddział dla Dzieci i Młodzieży,   

ul. Zamojska 2, ( w godzinach pracy biblioteki) . w nieprzekraczalnym terminie do  26.04.2022 r. 

  WAŻNE ! 

Opis filmu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, 

Film konkursowy musi być nakręcony poziomo.                                                                                      

Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !;                    

Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat. 

NAGRODY 

1.Każdy uczestnik  festiwalu  otrzyma dyplom, a laureaci I-III miejsc  statuetki. 

2.W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

3.Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród. 

Dyplomy za udział będzie można odebrać po 3.05. 2022 r. w Oddziale dla Dzieci MBP ul. Zamojska 2. 

Dyplomy wyróżnień, miejsc  i statuetki dla laureatów  będą wręczane (po ogłoszeniu wyników) podczas 

trwania  Ekologicznego Kiermaszu Rozmaitości .  
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Jury   powołane przez organizatora  w II etapie ( finale )spośród wszystkich wykonań może przyznać   

GRAND PRIX  Festiwalu.  

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, własną interpretację utworu 

muzykalność, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny. 

  W kategorii gromad zuchowych i drużyn harcerskich  będzie brane pod uwagę również 

regulaminowe umundurowanie. 

 werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Elżbieta Dziuba – koordynator ds. bibliotek w powiecie                   

tel. 690496158  

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

            ZAPRASZAMY !  


