
 
 
     Powiat Gi ycki  

Powiatowy Zespó  Obs ugi Szkó  i Placówek O wiatowych w Gi ycku 11-500 Gi ycko, ul. Sm tka 7,  
tel.  (0 87) 429 94 35, faks (0 87) 428 45 65, e-mail edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl 

 
 P I E W A D  O  2022 

 
Regulamin XXIV przegl du wokalnego 

solistów, zespo ów dzieci cych i m odzie owych oraz muzykuj cych rodzin powiatu 
gi yckiego 

Cel: 
 rozbudzanie zainteresowa  wokalnych mieszka ców powiatu gi yckiego, 
 kszta towanie nawyków i umiej tno ci korzystania z ró nych form sp dzania wolnego 

czasu, 
 pobudzanie zami owania do j zyka polskiego. 

  
Termin i miejsce: 

 do 6 grudnia 2022 – eliminacje w Gi ycku, Kruklankach, Mi kach, Rynie, Wilkasach 
oraz Wydminach,  

 10 grudnia 2022 – fina  powiatowy, wy onienie laureatów w poszczególnych 
kategoriach. 
 

Organizator: 
 Powiatowy Zespó  Obs ugi Szkó  i Placówek O wiatowych w Gi ycku 

 
Partnerzy: 

 Gi yckie Centrum Kultury 
 Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie 
 Gminny O rodek Kultury w Wydminach 
 Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
 Biblioteka i O rodek Kultury w Kruklankach 
 rodek Kultury w Mi kach 
 Centrum Animacji KOA w Gi ycku 
 lokalne media 

 
Uczestnicy: 

 soli ci 
 zespo y wokalne (do 8 osób) 
 muzykuj ce rodziny (do 8 osób) 

 
Kryteria oceny: 

 walory g osowe 
 muzykalno         
 dobór repertuaru 
 interpretacja  
 ogólna prezentacja 

 
Repertuar: 

 uczestnik zg asza do wykonania jedn  piosenk  w j zyku polskim, 



 Powiatowy Zespó  Obs ugi Szkó  i Placówek O wiatowych w Gi ycku powo a jury, 
które na podstawie okre lonych w regulaminie kryteriów wy oni laureatów w 
poszczególnych kategoriach. 
 

Nagrody w finale za 1, 2, 3 miejsce: 
 w kategorii soli ci: od 10 do 12 lat, od 13 do 16 lat, powy ej 16 lat, 
 w kategorii zespo ów wokalnych: od 10 do 12 lat,  od 13 do 16 lat, osoby powy ej 16 

lat, 
 w kategorii muzykuj cych rodzin. 

 
Warunki uczestnictwa: 

• przes anie przez organizatora eliminacji gminnych protoko u jury wraz z kart  
zg oszenia laureata pierwszego miejsca w ka dej kategorii (lub jednego wskazanego przez 
jury eliminacji) na adres: centrumkoa@wp.eu  
• dostarczenie w dniu fina u powiatowego podk adu muzycznego w formacie mp3 
(pendrive) bez elementów wokalnych. 

 
 
Kontakt z organizatorem:  
Ryszard Nale yty, zast pca dyrektora Powiatowego Zespo u Obs ugi Szkó  i Placówek 

wiatowych w Gi ycku  
tel. 87 429 94 35 lub 664 412 739 
e-mail: edukacja3@gizycko.starostwo.gov 
 
 
 

 


