
 VII Festiwal im. Marianny Gawlik 
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

(z powodu epidemii Festiwal przyjmuje formułę on-line) 
 

Organizator: 
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie 
 

Cel Konkursu: 

•    Upamiętnianie  postaci  Marianny  Gawlik  –  nauczycielki  i  animatorki  działań 

      umuzykalniających wśród dzieci i młodzieży 

•    propagowanie kultury muzycznej i śpiewu, 

•    rozwijanie zdolności muzycznych, 

•    wsparcie amatorskiego ruchu muzycznego, 

•    kształtowanie kultury scenicznej, 

•    wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy artystycznej, 

•    zachęcenie do rodzinnego muzykowania, 

•    stworzenie osobom piszącym teksty, śpiewającym i komponującym muzykę możliwości 
      szerszej prezentacji swojej twórczości, 

•    promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

•    kształtowanie umiejętności uczciwego współzawodnictwa. 
 

Termin zgłoszeń do konkursu – do 18 maja 2021 r. 
 
29 maja 2021 r., godz. 10.00 ogłoszenie wyników (strona internetowa SCKiB w Szczucinie 
i profil Facebook) 
 
Zasady Konkursu: 
1. Konkurs adresowany jest do solistów oraz zespołów, wokalistów i instrumentalistów z terenu 
województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Organizator przewiduje 
podział uczestników konkursu na następujące kategorie (o zakwalifikowaniu do kategorii 
wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu): 
 
Prezentacje wokalne: 
1)   Kategoria dziecięca: 
 a)   dzieci przedszkolne, 
 b)   uczniowie szkół podstawowych klas I - IV 

 
2)  Kategoria młodzieżowa: 
 a)  młodzież klas V - VIII szkoły podstawowej, 
 b)  młodzież szkół średnich   
 
Prezentacje instrumentalne: 
3)   Kategoria dziecięca: 
 a)   dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych klas I - IV 

 
4)  Kategoria młodzieżowa: 
 a)  młodzież klas V - VIII szkoły podstawowej, 
 b)  młodzież szkół średnich 

 

2.  Uczestnicy prezentują maksymalnie 2 utwory, łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 
6 minut. 
 
3. Laureat Grand Prix z poprzedniego Festiwalu nie może brać udziału w konkursie w roku 
bieżącym. 



4.  Konkurs ocenia Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. 
 

5.  Kryteria oceny: 

• dobór repertuaru 

•  predyspozycje muzyczne uczestnika, 

• stopień trudności prezentowanego utworu, 

• umiejętności techniczne i poprawność wykonania, 

• emisja głosu, 

• dykcja, 

• ogólny wyraz artystyczny. 
 

6.  W konkursie są przewidziane nagrody oraz dyplomy dla laureatów. Jury ma prawo nie  
przyznać miejsca. 
 
Jury przyznaje także nagrodę GRAND PRIX – Statuetka im. Marianny Gawlik. 
 

7. Prezentacja zdobywcy GRAND PRIX będzie opublikowana na stronie www.sckibszczucin.pl 
i facebookowym profilu Centrum. 
Koncert laureatów (jeżeli nie będzie ograniczeń wynikających z rozporządzeń rządowych), 
odbędzie się na imprezie plenerowej Szczuciński Fest Wakacyjny – 24.07.2021 r., godz. 16.00 
– Rynek w Szczucinie. 
 
8. Do oceny należy przesłać pliki wideo: 

• zalecanej rozdzielczości 1280x720 pikseli, maksymalnie 1920x1080 pikseli 

• współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu 

• format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV 

• pliki można wysłać elektronicznie lub dostarczyć osobiście 

• każdy utwór powinien być w osobnym pliku 

• czas obu nagrań do 6 minut. 

• plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem, nie można przysyłać pliku wideo i pliku 
dźwiękowego osobno 

• pliki z korektą czy jakąkolwiek ingerencją cyfrową w nagranie będą automatycznie 
dyskwalifikowane 

• nagranie wideo zostanie przyjęte, jeśli będzie rozpoczynać się zapowiedzią słowną: 
kategorii wiekowej, imienia i nazwiska solisty czy nazwy zespołu, z zaznaczeniem, że 
nagranie zostało przygotowane na Festiwal im. Marianny Gawlik. Nie można przysyłać 
nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych. 

 
9. Wszyscy Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dokładnie wypełnić Kartę 
Zgłoszenia /Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/   
 
10. Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
    festiwal.gawlik@gmail.com - do dnia 18 maja 2021 r. 
 
11.  Brak kompletnych informacji w karcie zgłoszenia skutkuje odrzuceniem. 
 
12.  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się 
do jego przestrzegania. 
 

13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 
realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

http://www.sckibszczucin.pl/
mailto:festiwal.gawlik@gmail.com


Organizator. 


