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§1. Organizator  

Organizatorem festiwalu jest Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 5. 

 

§2. Przedmiot festiwalu  

Przedmiotem  festiwalu będzie wykonanie utworu o tematyce wiosennej przez grupę uczniów szkół 

podstawowych.  

 

§3. Cele festiwalu 

1. Propagowanie kultury muzycznej. 

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań wokalnych. 

3. Umożliwienie prezentacji muzycznych talentów. 

4. Rozwijanie wrażliwości dzieci. 

5. Nauka pracy w zepole. 

6. Pobudzanie kreatywności. 

7. Twórcze spędzanie czasu w szkole. 

 

§4. Zasady uczestnictwa 

1. Festiwal skierowany jest do uczniów klas 1-3, uczęszczających do szkół podstawowych gminy 

Kępno. 

2. W przedsięwzięciu bierze udział reprezentacja szkoły.  

3. Zadaniem uczestników – Reprezentantów danej szkoły –  jest wspólne wykonanie piosenki  

o tematyce wiosennej. 

4. Utwór należy przygotować i wykonać w formie zbiorowego śpiewu a cappella, z wykorzystaniem 

podkładów muzycznych lub instrumentów muzycznych. 

5. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wziąć czynny udział w wykonaniu wokalnym wybranego 

przez siebie utworu. Ewentualne instrumentalne aranżacje czy taniec, powinny być wykonywane 

przez śpiewających. Nie jest dozwolone wykonanie piosenki przez solistę, z towarzyszącym 

zespołem instrumentalnym lub układem choreograficznym, składającym sie z reszty uczestników.   

6.  Wykonawcy wezmą udział w konsultacjach, które pomogą młodym artystom udoskonalić 

przygotowane materiały. 

7. Utwory zostaną zarejestrowane z wykorzystaniem przenośnej techniki studyjnej przez 

pracowników Kępińskiego Ośrodka Kultury. Z materiałów stworzony zostanie film. Nagrania będą 

wykorzystane podczas realizacji filmu festiwalowego.  

8. Finał festiwalu będzie miał miejsce podczas Majówki na kępińskim rynku. W trakcie koncertu jury 

wyłoni  laureatów.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w przypadku niemożności 

zorganizowania koncertu na żywo, nagrania dokonane w szkołach, będą podstawą  

do rozstrzygnięcia festiwalu.  

 

§5. Warunki uczestnictwa 

1) Uczestnicy przesyłają na adres mailowy Kępińskiego Ośrodka Kultury sekretariat@kok.kepno.pl  

wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz Kartę Oświadczenia do 19.03.2021 r. do godziny 16:00.  

2) Reprezentacja Szkoły może liczyć maksymalnie 20 osób. 

3) Dokumentacją wymaganą do udziału w festiwalu jest komplet składający się z 1 (jednej) Karty 

Zgłoszenia i  załączonych do niej indywidualnych Kart Oświadczeń wszystkich uczestników  

(np. 1 Karta Zgłoszenia + 10 Kart Oświadczeń) 

mailto:sekretariat@kok.kepno.pl
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4) Karty Zgłoszenia wypełnia Szkoła (Dyrektor lub nauczyciel - opiekun zespołu festiwalowego) 

5) Kartę Oświadczenia wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia biorącego udział w festiwalu  

i dostarcza nauczycielowi - opiekunowi zespołu festiwalowego. 

6) W przypadku wykonania z wykorzystaniem podkładu muzycznego – powiniem on być dobrej 

jakości technicznej, w formacie mp3 (320 kbps), 

 

§6. Dokumenty do pobrania 

1) Wykaz dokumentów: 

- Karta Zgłoszenia 

- Karta Oświadczenia 

- Regulamin Festiwalu 

2) Dokumenty można pobrać ze stony www.kok.kepno.pl lub w sekretariacie Kępińskiego Ośrodka 

Kultury 

 

§7. Harmonogram przeglądowy  

19.03.2021 r.- termin przesłania Karty Zgłoszenia oraz Karty Oświadczenia . 

22.03.2021 r.- 16.04.2021 r.  – konsultacje muzyczne. 

19.04.2021 r.- 23.04.2021 r.  – rejestracja przygotowanych wcześniej utworów. 

03.05.2021 r. – koncert uczestników festiwalu lub posiedzenie jury w sprawie ustalenia werdyktu  

na podstawie zarejestrowanych materiałów filmowych.  

maj 2021 r. – publikacja filmu dokumentującego przedsięwzięcie.  

 

§8. Kryteria oceniania 

 Ocenie jury podlegać będzie: 

a) pomysłowość i kreatywność. 

b) umiejętności muzyczne. 

c) całokształt artystyczny.  

 

§9. Uwagi dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych nagrań 

audio i zdjęć (wraz z wizerunkiem i danymi osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz 

w każdym czasie w celach statutowych KOK. 

2. Organizator nie odpowiada za nieczytelnie wypełnione dokumenty, czego konsekwencją może być 

błędne odczytanie danych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny, jednak 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym uczestników Festiwalu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§10. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka 

Kultury w Kępnie, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji festiwalu WIOSENNE PIOSENKOWANIE 

organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury. 

http://www.kok.kepno.pl/
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3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu dowolnego etapu Festiwalu w formie 

zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych  

i promocyjno– marketingowych. 

4. Udział w Festiwalu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika (bądź jego opiekuna prawnego)  

na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych:  

w serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych elektronicznych 

środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 

Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,  

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 

ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie  

w innym kontekście nie jest dozwolone. 

5. Wizerunek uczestników warsztatów nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują  

im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w Kępińskim Ośrodku 

Kultury oraz na stronie internetowej: http://kok.kepno.pl, http://kok-kepno.bip.net.pl . 

 

 

Organizator - Kępiński Ośrodek Kultury 

  

 

 

 


