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Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko 

tel. 87 428-04-16 
 

Miejsce i termin konkursu: 
 

Sala widowiskowa GOKiR Wilkasy 
28 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 10.00 

 
Uczestnicy: 

 
Konkurs skierowany jest do solistów i zespołów 

z terenu Warmii i Mazur 
 

Kategorie wiekowe: 
 

Soliści: 
 

I – 6-8  lat 
II – 9-12 lat 

III – 13-16 lat 
IV – powyżej 16 lat (kategoria open) 

 
Soliści prezentują jedną, wybraną przez siebie piosenkę. 

Zostanie ona wykonana z półplaybacku 
(podkład muzyczny odtwarzany mechanicznie) 

bądź z akompaniamentem na żywo 
 

Zespoły wokalno-instrumentalne: 
 

* do 16 lat 
* powyżej 16 lat 

Obowiązuje akompaniament na żywo bez użycia półplaybacku 
 



  

Przebieg konkursu: 
 

– Dobór utworów – odpowiedni do kategorii wiekowej, obowiązuje 
repertuar wyłącznie w języku polskim 
– Organizator zapewnia nagłośnienie, komputer, odtwarzacz CD 
– Przed konkursem organizator powiadamia o przybliżonej godzinie 
występu 
– Po przesłuchaniach jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii 
wiekowej 
– W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie 
prawo do łączenia kategorii 

 
Kryteria oceny: 

 
– Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać 
profesjonalne jury, które po przesłuchaniach wyłoni zwycięzców 
w każdej kategorii wiekowej 
– Jury oceniać będzie: 
Ø dobór repertuaru adekwatny do kategorii wiekowej  
Ø indywidualne podejście do interpretacji 
Ø muzykalność, intonację, dykcję, walory wokalne 
Ø ogólne wrażenie artystyczne 

 
Nagrody: 

 
– Każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa a finaliści 
nagrody i statuetki 
– Dodatkowe nagrody, tj. „Kormoran Uśmiechu”, „Kormoran 
Gracji” i „Kormoran Foto” 
 
 

Z okazji jubileuszu przewidziano dodatkową nagrodę za utwór 
nawiązujący do hasła naszego konkursu, czyli „Śpiewający 

Kormoran” o tematyce ukazującej walory terenu  
Wielkich Jezior Mazurskich. 

  

Warunki uczestnictwa: 
 

– Opłata akredytacyjna wynosi 10,00 zł od osoby. Organizatorzy 
zapewniają pamiątkowy znaczek, posiłek regeneracyjny, poczęstunek, 
kawę, herbatę, wodę. 
– Wpłat dokonujemy w dniu konkursu 28 kwietnia 2017 w GOKiR 
Wilkasy, w księgowości organizatora.  
– Każda placówka może zgłosić maksymalnie do 4 uczestników 
w każdej kategorii (nie dotyczy organizatora). 
– Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego dokumentu 
potwierdzającego wiek. 
– Formularz z regulaminem i kartą zgłoszenia dostępne są na stronie 
internetowej gminy Giżycko www.ugg.pl oraz na facebook-u GOKiR 
Wilkasy. 
 

Koordynator konkursu: 
 

Barbara Somionka 
tel. 87 428-04-16 

b.somionka@gokir.ugg.pl 
 

Ilość miejsc ograniczona!!!  
Obowiązuje kolejność zgłoszeń!!! 

 
Kartę zgłoszenia i podkłady do wybranych utworów przesyłamy 

e-mailem na adres: b.somionka@gokir.ugg.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. 


