
                              WYKAZY  PRZEGLĄDÓW 
                                                     TERMIN                                           
         TERMINY ELIMINACJI POWIATOWYCH                                                                                                      

  
     

 
     

        

ELIMINACJE  

POWIATU ZAMOJSKIEGO 

KRASNOBRÓD 29.03.2022r. 



 
 

I. ORGANIZATOR 
 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
 

II. FUNDATOR NAGRÓD 
Starostwo Powiatowe w Zamościu 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

29.03.2022r. – Krasnobrodzki Dom Kultury, godz. 10.00 
 

IV. CEL IMPREZY 
 

- prezentacja dorobku artystycznego solistów, 
- popularyzacja śpiewania i kierunkowanie właściwego doboru  
  repertuaru, 
- wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów     
  i nauczycieli, 
- promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, 
- promocja polskiej piosenki (polskie teksty, polscy kompozytorzy). 

 

V. OCENA 
 

a) uczestnicy eliminacji startują w czterech kategoriach wiekowych: 
- I - 6-10 lat (roczniki: 2012-2016) 
- II - 11-13 lat (roczniki: 2009-2011) 
- III - 14-16 lat (roczniki: 2006-2008) 
- IV - 17-20 lat (roczniki: 2002-2005) 
zaszeregowanie uczestnika do kategorii wiekowych następuje 
na podstawie roku urodzenia. 
 

b) każdy wykonawca przygotowuje i wykonuje 2 utwory  
 

c) do etapu Wojewódzkiego może być nominowanych max. 4 osób 
 

d) jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 
- dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników, 
- wykonanie, warsztat wokalny, 
- walory głosowe i wychowawcze, 
- ogólny wyraz artystyczny, 
 

d) jury będzie zwracać uwagę na teksty i kompozycje własne, 
 

  
      
     VI.  WARUNKI UCZESTNICTWA W ELIMINACJACH POWIATOWYCH 

 
1. Dostarczenie (osobiście lub e-mailem) do Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 25.03.2022 r. 
2. Zgłoszenie można wysłać tylko do jednego ośrodka powiatowego, 

odpowiadającego terytorialnie do miejsca zamieszkania. Zgłoszenie 
się do przesłuchań w kilku ośrodkach powiatowych jest zabronione i 
skutkuje usunięciem z konkursu. 

3. Każda  z  gmin może  być  reprezentowana  przez  max.  4  solistów -  
    mogą  to   być osoby  wyłonione  poprzez  eliminacje   gminne, bądź   
    wytypowane w inny sposób. 
4. Podkłady muzyczne odtwarzamy tylko z  pamięci  przenośnej  USB. 
5. Zapewniamy nagłośnienie dla zespołów akompaniujących. 
6. Organizatorzy Eliminacji nie zwracają kosztów przejazdu.  
7. Uczestnicy uiszczają (na miejscu) opłatę wpisową w kwocie  5 zł 
8. Na uczestników Eliminacji oczekujemy: 

 
- 29 marca (wtorek) w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

 

                             - rejestracja w godz. 9.30 - 10.00 
 

- ROZPOCZĘCIE PRZESŁUCHAŃ OD GODZ 10.00 
 

8. Wszyscy  uczestnicy  eliminacji  otrzymują  pamiątkowe dyplomy, a     
    najlepsi wykonawcy nagrody rzeczowe.  
9. Szczegółowe informacje:  

 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRZESŁUCHANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ Z ZASTOSOWANIEM 
OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD EPIDEMIOLOGICZNYCH 

 

 
KRASNOBRODZKI DOM KULTURY 

ul. 3 MAJA 26, 22-440 KRASNOBRÓD 
tel. (84) 660 71 17,  

e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 
www.kultura.krasnobrod.pl 


