
Patronat Honorowy:  Prezydent Miasta Włocławek 

Organizatorzy:  Urząd Miasta Włocławek 

               Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku 

  

 

R E G U L A M I N 

 
I TERMIN I MIEJSCE 

11 listopada 2022 r. (piątek) 

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, Włocławek 

godz.12:00 – przesłuchania konkursowe 

godz.17:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert galowy 

 

II CELE: 

1. Upowszechnianie treści patriotycznych w repertuarze młodych wykonawców. 

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju. 

3. Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych w oparciu o 

repertuar szeroko rozumianej pieśni patriotycznej. 

4. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. 

5. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy 

artystyczne. 

 

III UCZESTNICY 

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, którzy ukończyli 15 lat oraz zespoły wokalne                   

(2-8 osób). 

2. Zdobywca Grand Prix poprzedniej edycji konkursu nie może wziąć udziału w  

tegorocznej edycji. 

 

IV JURY 

1. W skład jury wejdą muzycy, aktorzy, przedstawiciele instytucji kultury i historycy. 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest wysłuchanie wszystkich uczestników 

zakwalifikowanych do konkursu. 

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

4. W koncercie galowym festiwalu udział biorą laureaci wskazani przez jury oraz 

wykonawcy (także nie wyróżnieni w konkursie) zaproszeni przez organizatorów.                              

 

V GŁÓWNE KRYTERIA OCENY 

Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- dobór repertuaru 

- interpretacja utworów (przedstawienie utworów znanych - w nowych aranżacjach                         

   lub własnego autorstwa) 



- dykcja  

- technika wokalna 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

VI NAGRODY 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody finansowe. 

 

VII WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Eliminacje do Konkursu odbywać się będą na podstawie nagrań. Należy przesłać 

nagranie wybranego utworu o charakterze patriotycznym na adres konkurs@ckbb.pl 

wraz z poprawnie wypełnią kartą zgłoszenia do 31.10.2022. 

2. Na konkursie uczestnicy wykonują jeden dowolny utwór związany z umiłowaniem 

ojczyzny. 

3. Utwór może być wykonywany: 

- z własnym akompaniamentem  

- z podkładem 

4. Po uzyskaniu kwalifikacji (ogłoszenie 3.11.2022r. na stronie ckbrowarb.pl) 

warunkiem uczestnictwa jest przysłanie podkładu mp3 do wykonywanego utworu 

wskazanego w zgłoszeniu do 6.11.2022 r. a także: wpłata akredytacji 40 zł./os. na konto 

Organizatora: PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696 do dnia 6.11.2022 r. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie jest 

zwracana. 

6. Kolejność prezentacji w dniu konkursu ustala organizator. 

 

VIII UWAGI DODATKOWE: 

1. Organizatorzy zapewniają scenę z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i 

zdjęć z festiwalu na stronie internetowej www.wloclawek.pl i www.ckbrowarb.pl. 

3. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem oraz pobytem 

pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.  

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Artystyczna Konkursu. 

5. Regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie: 

www.ckbrowarb.pl 

6. Wszelkich informacji udzieli Dział organizacji imprez i marketingu tel. 54 427 02 37 

 

 

http://www.wloclawek.pl/

