
   

REGULAMIN KONKURSU 

25. GMINNYCH AMATORSKICH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH 

GAPA 2023 

 

 

§ 1 

Organizatorzy 

 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, ul. Głogowska 

90, 67-240 Kotla, Telefon: 76  8318 388. 

§ 2 

Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci z terenu gminy Kotla, 

popularyzacja indywidualnych form wokalnych oraz ich wartości artystycznych 

i wychowawczych, edukacja artystyczna dzieci oraz dalszy rozwój amatorskiej twórczości 

artystycznej. 

§ 3 

Termin konkursu 

 

Konkurs odbędzie się dnia 22 marca 2023 r. o godz. 9:00. 

 

§ 4 

Miejsce konkursu 

 

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.  

 

§ 5 

Zasady konkursu 

 

1. W przeglądzie uczestniczą soliści. 

2. Ustala się trzy kategorie:  

 Kategoria do 5 lat 

 Kategoria klas „0” i „I 

 Kategoria klas „II” i „III” 

3. Każdy solista prezentuje utwór o łącznym czasie do 3 minut. 

4. W konkursie mogą być wykonywane piosenki z repertuaru dziecięcego. 

5. We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku 

i możliwości wykonawczych uczestników.  

6. Wykonawca prezentuje tylko jeden utwór – może wystąpić tylko raz. Osoby 

śpiewające z solistą jako tzw. chórek nie otrzymują żadnych nagród, ani dyplomów. 

7. Akompaniament lub podkład muzyczny soliści przygotowują we własnym zakresie. 

8. Uczestnicy zabezpieczają podkłady do wykonywanych utworów bezwzględnie do 

dnia 17 marca 2023 r. Organizator zwraca się z prośbą dostarczenia  podkładu 

muzycznego na pendrivie, w celu uniknięcia problemów technicznych.  



   

9. Uczestnicy śpiewający z playbacków będą dyskwalifikowani! 

10. Dopuszcza się podkładu wokalnego w refrenie prezentowanego utworu. 
 

 

§ 5 

Ocena i nagrody 

 

1. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne i muzyczne, 

ogólny wyraz artystyczny. 

2. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplom uczestnictwa. 

3. Każdej kategorii wiekowej przyznaje się 3 główne nagrody (I, II, III miejsce) oraz 

nagrodę GRAND PRIX spośród wszystkich uczestników. 
 

§ 6 

Przepisy organizacyjne 

 

1. Dojazd dzieci na prezentacje zapewnia instytucja delegująca lub rodzice. 

2. Uczestnicy wg przepisów obowiązujących w przedszkolach i szkołach powinni 

posiadać opiekunów. 

3. Soliści kwalifikowani będą na podstawie kart zgłoszeń, które należy dostarczyć 

do 17 marca 2023 roku do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, 

ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla. 

4. GOKiS zapewnia: nagłośnienie (mikrofony bezprzewodowe lub przewodowe), 

poczęstunek dla występujących. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 

i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej 

dostępny przez cały okres trwania Konkursu.  

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje 

podejmuje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie 

trwania Konkursu. 

6. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie 

internetowej Organizatora. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, 

jak również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych 

do  przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów. 

 

(organizatorzy) 


