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REGULAMIN 

VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej                                                                                                                 

pn.: „Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku” 

ORGANIZATORZY: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

ul. Sienkiewicza 8  

46-034 Pokój  

 

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 
28.10.2017r, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju – Pokój  1-Go Maja 26, 46-034 

Pokój 
 

CELE FESTIWALU 
 
1. Promocja obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku - poprzez piosenkę promującą walory 
kulturowe, historyczne i przyrodnicze. 
2. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 
3. Promocja turystyki. 
 
Kategorie 

1. solo/zespół od 3 do 6 roku. 
2. solo/zespół od 7 do 9 roku.  
3. solo/zespół od 10 do 12 roku. 
4. solo/zespół od 13 -17 roku 
5. solo/zespół – dorośli 
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Jury Festiwalowe oceniać będzie: 

1. zgodność z tematem konkursu; 

2. wykonanie utworu ze śpiewnika; 

3. muzykalność, walory głosowe; 

4. oryginalność wykonania (taniec, stroje, rekwizyty); 

5. ogólny wyraz artystyczny; 

6. Wykonanie utworu autorskiego po raz pierwszy przez uczestnika/zespół. 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

W każdej kategorii przewidziano nagrody za I, II oraz III miejsce. 

Grand Prix otrzyma uczestnik/zespół za wykonanie nowej, własnej kompozycji (muzyka i tekst 

muszą być autorskie*) promującej walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru 

Stobrawskiego Zielonego Szlaku ( napisanej specjalnie na tegoroczny festiwal) 

Organizator zastrzega prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii wiekowej oraz prawo 

przyznawania wyróżnień. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W festiwalu biorą udział dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby niepełnosprawne, którzy dokonali 

zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz zaprezentują piosenkę 

turystyczną lub utwór promujący walory obszaru LGD ze śpiewnika pn. Mini Śpiewnik  „Zapraszamy z 

piosenką na Stobrawski Zielony Szlak” (dostępny m.in. na stronie www.stobrawskiszlak.pl oraz 

naszym facebook’u) lub z płyty (utwory z nagranej płyty wraz z podkładem oraz tekstem dostępny na 

stronie www.stobrawskiszlak.pl w zakładce: Stobrawski festiwal piosenki turystycznej) lub nowy 

utwór autorski napisany specjalnie na tegoroczny festiwal. 

 

 

 

 

 

 

*Organizator wykluczy przygotowany utworu w oparciu o melodię znanej piosenki. 

 

http://www.stobrawskiszlak.pl/
http://www.stobrawskiszlak.pl/
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ZGŁOSZENIA  

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24.10.2017 r. do godziny 1400 . Z uwagi na 

ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia wraz z tytułem wykonywanego utworu należy przesłać wg załączonego  wzoru na 

załączniku nr 1.  (formularz zgłoszeniowy). W przypadku nowej piosenki autorskiej należy 

obowiązkowo dołączyć nuty oraz tekst wg załączonego wzoru na załączniku nr 2. 

na adres: 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak 

ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój  

Lub na e-mail: 

lgd@stobrawskiszlak.pl 

z dopiskiem "Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku” 

3. W przypadku braku załącznika nr2 uczestnik/zespół zostanie niezakwalifikowany do wzięcia udziału 

w festiwalu. 

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę!  

 

 

NAGRODY 

1.  Balonik i nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody rzeczowe laureatom festiwalu zostaną wręczone w dniu imprezy. 

3. Nagrodą główną dla wykonawcy swojej autorskiej piosenki jest Grand Prix w postaci nagrania 

piosenki. 

4. Nagrody w kategorii wiekowej: 

     a) od 3 do 6 roku: 3 nagrody za I, II i III miejsce – solo/3 nagrody za I,II i III miejsce – zespół, 

     b) od 7 do 9 roku: 3 nagrody za I, II i III miejsce – solo/3 nagrody za I,II i III miejsce zespół, 

     c) od 10 do 12 roku: 3 nagrody za I, II i III miejsce – solo/3 nagrody za I,II i III miejsce zespół, 

     d) od 13 -17 roku: 3 nagrody za I, II i III miejsce – solo/3 nagrody za I,II i III miejsce zespół, 

     e) dorośli: 3 nagrody za I, II i III miejsce – solo/3 nagrody za I,II i III miejsce zespół 

4. W imieniu małoletnich uczestników festiwalu, odbiór nagród potwierdzą ich rodzice/opiekunowie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia LGD. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.stobrawskiszlak.pl  zakładka: 

Stobrawski festiwal piosenki turystycznej oraz pod numerem 667 983 637 lub 723 974 261. 

Prezes Stowarzyszenia  

  (-) Jadwiga Kulczycka  


