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REGULAMIN XXI FESTIWALU PIOSENKI 
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2022



Radzyń Chełmiński w Radzyniu Chełmińskim  

1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej jest Zespół Szkół 

w Radzyniu Chełmińskim.  

 

2. Festiwal organizowany jest pod patronatem Starosty Grudziądzkiego oraz Burmistrza Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński. 

 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z województwa 

kujawsko – pomorskiego. 

 

4. Terminy: 

 

Festiwal odbędzie się 04.06.2022 r. o godzinie 10.00 

 
a) przyjmowanie zgłoszeń i nagrań do 22 maja 2022 r.,  

b) 27.05.2022 r. - ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Festiwalu, 

c) występy na żywo oceniane przez Jury  i ogłoszenie wyników- 04.06.2022 r. 

 

5. Cele festiwalu : 

a) promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, 

b) rozwijanie pasji i zdolności wokalnych, 

c) rozwijanie umiejętności prezentowania się przed kamerą i publicznością. 

 

6. Warunki uczestnictwa w festiwalu. 

 

  Organizator zakwalifikuje do konkursu wykonawców po przesłuchaniu nagrań audio-video. 

  Warunkiem zakwalifikowania Wykonawcy do Festiwalu jest przesłanie na adres 

festiwal@radzyn.edu.pl    kompletnego zgłoszenia w postaci: 

 

a) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia”, 

b) dołączenie aktywnego linku do nagrania umieszczonego na dysku  Google lub 

kanale Youtube, 

c) podpisanie przez Uczestnika zgody a Rodzica/Opiekuna Prawnego zgody i na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgody na umieszczenie wizerunku Uczestnika na stronach 

Organizatora i w prasie lokalnej. 

 

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.radzyn.edu.pl , w zakładce FESTIWAL . 

Termin przesyłania zgłoszeń: 22.05.2022 na adres: festiwal@radzyn.edu.pl.  
               Przesłanie „Karty  zgłoszenia” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego   Regulaminu. 

  

7. Uczestnicy : 

 

a) w Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej 2022  mogą brać udział dzieci  

     i młodzież z województwa kujawsko – pomorskiego, 

b) uczestnicy Festiwalu mogą śpiewać jeden utwór w dowolnym języku krajów UE solo. 
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8. Wymagania dotyczące filmów konkursowych: 

 

a) prezentowany jest jeden utwór , który musi mieć dobrze słyszalny wokal. Wykonawca może 

wykorzystać podkład muzyczny bez linii melodycznej lub akompaniament własny (ocenie 

podlegać będzie tylko śpiew), 

b) prezentacja filmu nie powinna przekraczać 5 minut, 

c) zabrania się korzystania z mikrofonu, 

d) film konkursowy powinien być nakręcony poziomo, w ujęciu statycznym, 

e) nagranie powinno być w jednym ujęciu. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie  

za  pomocą szeroko rozumianej postprodukcji, 

f) filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych przy użyciu 

powszechnie dostępnego  sprzętu np. telefonu czy tabletu. 

 

9. Kategorie : 

 

I kategoria – szkoła podstawowa klasy I - III  

II kategoria – szkoła podstawowa klasy IV- VI 

III kategoria – szkoła podstawowa klasy VII - VIII 

 

 

10. Jury, ocenianie i nagrody 

 

a) uczestników festiwalu oceniać będzie profesjonalne, zewnętrzne jury powołane przez 

Organizatora, 

b) Jury decyduje o zakwalifikowaniu Wykonawcy do dalszego etapu, 

c) Zakwalifikowani Wykonawcy wezmą udział w Festiwalu w dniu 04.06.2022 r.                              

i poddani będą ostatecznej ocenie przez Jury, 

d)  Jury przy ocenie i ustaleniu miejsc bierze pod uwagę następujące kryteria: 

- walory głosowe, 

- dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 

- muzykalność, 

- poczucie rytmu, 

- dykcję, 

- interpretację utworu, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

e) w każdej kategorii jury wybierze zwycięzców oraz laureatów II i III miejsca, 

f) Jury sporządza protokół przyznanych miejsc i przydziału nagród. Przewodniczący jury  

ogłasza werdykt, 

g) Zwycięzcy i Laureaci otrzymują statuetki, dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora, 

h) decyzja Jury jest ostateczna. 

 

11. Sprawy sporne i te, które nie zostały określone regulaminem rozstrzyga Organizator.            

Osoby do kontaktu w sprawach festiwalu: 

 

Maria Krawczak     e - mail: festiwal@radzyn.edu.pl 

 Beata Czmoch e - mail: festiwal@radzyn.edu.pl 

Można się również kontaktować przez aplikację Messenger ... 

Tel. do szkoły:  56 6886167 lub 516 979 028 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
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