
                                         

IV KONKURS PIOSENKI 

"LUTOSŁAWSKI DLA NAJMŁODSZYCH” 

6 maja 2017 roku 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATORZY: 

 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia 35 w Lublinie 

 

CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja muzyki Witolda Lutosławskiego i dziecięcej muzyki popularnej. 

 Umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swoich umiejętności artystycznych. 

 Odkrycie nowych osobowości artystycznych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli i szkół podstawowych 

w klasach 0-3 na terenie regionu lubelskiego. 

 Konkurs odbędzie się dnia 6 MAJA 2017 ROKU w siedzibie szkoły, tj. ul. Bursztynowa 

22, 20-576 Lublin. 

 O szczegółowym harmonogramie i godzinach Uczestnicy będą poinformowani 

bezpośrednio drogą pocztową lub mailową. 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia Uczestników przez 

opiekuna/wychowawcę/rodzica do dnia 22 kwietnia 2017 roku (drogą pocztową lub 

mailową: szkolamuzyczna.lublin@gmail.com) oraz potwierdzenie dokonania opłaty 

wpisowej w wysokości 20 zł na poniższe dane: 

Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie 

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43 
73 1160 2202 0000 0002 4734 0469 

mailto:szkolamuzyczna.lublin@gmail.com


z dopiskiem „Konkurs Piosenki”.02 0000 0002 4734 0469 

 Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń. 

 

Uczestnicy wykonywać będą: 

 

 1 piosenkę autorstwa Witolda Lutosławskiego, wybraną z propozycji umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły: www.szkolamuzyczna.lublin.pl lub inną autorstwa 

kompozytora, 

 1 piosenkę dowolną. 

 

 Piosenki mogą zostać wykonane z towarzyszeniem tzw. pół-playbacku lub też 

z akompaniatorem. Preferencje należy wyraźnie podkreślić w karcie zgłoszeniowej. 

 

  Oceniane będą: 

 interpretacja piosenki; 

 walory głosowe; 

 przekaz artystyczny; 

 swoboda sceniczna. 

 

 Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie: 

 wychowankowie przedszkoli i klas „0” 

 uczniowie klas 1-3. 

 

 Werdykt jury zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchań Uczestników. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przyznawanych miejsc i nagród, np. przyznanie 

równorzędnych miejsc lub kilku wyróżnień.  

 Laureaci konkursu wystąpią w Koncercie Laureatów dnia 12 maja 2017 roku w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie, przy 

ul. Bursztynowej 20, w pięknej oprawie wystawy prac plastycznych inspirowanych 

twórczością kompozytora. 

 Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie (np. koszty podróży) w całości 

ponoszą Uczestnicy. 

 Uczestnicy przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące mu prawa 

związane z wykonaniami artystycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na 

wszelkich polach eksploatacji. 

http://www.szkolamuzyczna.lublin.pl/


  Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów 

oraz na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów. 

  Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych 

zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie 

zobowiązują się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

 Zgłoszenie się i udział z konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

Szczegółowe informacje i kontakt: 

 

 Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego  w Lublinie, 

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin 

tel. 81 450 57 44 

szkolamuzyczna.lublin@gmail.com 

 

 

 

 


