
 

dobre, bo w DOBRZYCY! 

 

 

 

REGULAMIN 

XIII DOBRZYCKICH SPOTKAŃ ŚPIEWAJĄCYCH KRASNALI 

PRZEGLĄD PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

O MASKOTKĘ BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA 

 

 

 

1. ORAGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy 

 

2. HONOROWY PATRONAT: 

Burmistrz Gminy Dobrzyca – Jarosław Pietrzak 

 

3. CELE: 

♪ stworzenie warunków do szerokiej  prezentacji dziecięcej twórczości artystycznej, 

♪ popularyzacja śpiewania piosenek, wspólnego muzykowania, 

♪ ukierunkowanie właściwego doboru repertuaru, 

♪ wymiana doświadczeń i pomysłów  w zakresie upowszechniania śpiewu  

i muzykowania wśród dzieci, 

♪ promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, 

♪ wyszukiwanie utalentowanych wykonawców i otoczenie ich opieką artystyczną. 

 

4. OCENA: 

Ocenie podlegać będą: 

♪ dobór repertuaru do warunków wokalnych i umiejętności dziecka, 

♪ wykonanie piosenki, 

♪ ogólny wyraz artystyczny. 

 

5. NAGRODY: 

♪ Grand Prix - Maskotka Burmistrza Gminy Dobrzyca, 

♪ wyróżnienia, 

♪ dyplomy dla uczestników. 

 

 



6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

♪ każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę z repertuaru piosenki dziecięcej  

z akompaniamentem lub półplaybackiem, 

♪ piosenki prosimy dostarczyć tylko na pendrive w dniu festiwalu, jeśli nie maja 

państwo takiej możliwości aby zgrać utwór z płyty można podejść do GCK  

i zgramy na miejscu, najpóźniej do 14. 11. 2022 r. 

♪ kartę zgłoszeniową na festiwal prosimy przesłać wraz z podpisanym 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody 

na wykorzystanie wizerunku, 

♪ zgłoszenia można składać do dnia 14. 11. 2022 r. 

 osobiście, 

 drogą pocztową na adres: 

Gminne Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca, 

 mailowo na adres: 

gckdobrzyca@wp.pl 

 

7. TERMINY: 

14. 11. 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 

23. 11. 2022 r. – godz.: 10:00 

♪ koncert konkursowy 

♪ obrady jury 

♪ ogłoszenie wyników 

♪ koncert laureatów 

 

8. MIEJSCE: 

♪ sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10. 

 

 

ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy 

ul. Koźmińska 10 

63 - 330 DOBRZYCA 

 

sekretariat: +48 797 036 796 

e-mail: www.gckdobrzyca.pl 

 

Wojciech Maniak 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy 

telefon: +48 664 027 558 

e-mail: wojciechmaniak@wp.pl 


