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Serdecznie zapraszamy  

do udziału w XVIII Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej  

o „ Józefowskiego Słowika” 

I . Cele festiwalu:  

♫ promocja młodych talentów; 

♫ rozwijanie uzdolnień muzycznych  

dzieci i młodzieży; 

♫ rozbudzanie zainteresowań muzycznych; 

♫ umożliwienie wymiany doświadczeń  

młodych artystów oraz instruktorów. 

 

II. Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie tel. 84 6 878 122 

Edyta Nieśpiał - dyrektor S.P. w Józefowie, tel. 602125995 

Beata Harasiuk - nauczyciel S.P. w Majdanie Nepryskim, tel. 502725018 

 

III. Regulamin: 

♪ w festiwalu mogą uczestniczyć zespoły i soliści w trzech grupach wiekowych: 

 3 - 6 lat ( oddziały przedszkolne) 

 7 - 9 lat ( klasy I- III S.P.) 

 10 -14 lat ( klasy IV- VIII S.P.) 

♪ każdy uczestnik powinien wykonać 1 utwór z własnym akompaniamentem, półplaybeckiem 
lub a'cappella. Utwór ma być nagrany i przesłany drogą elektroniczną według poniższych 

wskazówek. 

Nadsyłanie prezentacji:  

•Wypełnioną kartę zgłoszenia z załączonym linkiem do prezentacji oraz podpisanymi 
oświadczeniami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

festiwal.slowik2021@wp.pl  

do 7 czerwca 2021r. 
•Prezentacja ma być nagrana na żywo i w całości, bez edytowania 

•Uczestnicy umieszczają filmy o długości nieprzekraczającej 4 minut w prywatnej chmurze 
np. na dysku Google One Drive, YouTube, itp. i przesyłają link do udostępnionego filmu 

wraz z opisem wzorując się na karcie zgłoszenia 

•Film zapisujemy wstawiając do nazwy imię i nazwisko oraz kategorię 

•Drukujemy kartę zgłoszenia, oświadczenia, wypełniamy, podpisujemy i dajemy do podpisu 
rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. Skanujemy i zapisujemy w formacie PDF lub JPG 

wstawiając do nazwy imię i nazwisko oraz kategorię np. Jan Kowalski_ Przedszkole i 

wysyłamy pocztą elektroniczną 

mailto:festiwal.slowik2021@wp.pl


•Nagrywaj(cie) twarzą do światła (okno, lampa) – przed nagraniem zrób(cie) próbę i 
sprawdź(cie) czy cię (Was) dobrze widać i słychać 

♪ oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę: 

- umiejętności wokalne 

- ogólny wyraz artystyczny. 

♪ ogłoszenie wyników odbędzie się dnia  

21 czerwca 2021r.  

na stronie internetowej: 

-Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie www.jozefowmok.pl  

-Szkoły Podstawowej im. Mieczysłąwa Romanowskiego w Józefowie www.spjozefow.pl  

♪ zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach  

( solista, zespół) otrzymają statuetkę „ Józefowskiego Słowika” 

♪ przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najlepszego wykonawcy  

♪ wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, 

♪ zgłaszając się do festiwalu, prawny opiekun zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie 
danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji festiwalu.  

♪ prawny opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  

♪ podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu. 

♪ organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publicznego odtwarzania, wielokrotnej 

publicznej emisji i prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im 

honorariów.  

♪ w przypadku zespołów o przynależności do kategorii decyduje wiek większości 

uczestników. 

♪ o sposobie odebrania statuetek poinformujemy indywidualnie 

♪ decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne 

♪ sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

♪ dodatkowych informacji udziela sekretariat  

Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie 

tel. 84 6 878 122 
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