
 

 

Regulamin  XIII Konkursu Wokalnego 

”Mikrofon dla malucha” 

 Włocławek 2022 r. 
 

 

ORGANIZATOR:    Klub „Łęg” Centrum Kultury "Browar B.” 

                                      
 

                                                      

R E G U L A M I N 
 

I  TERMIN I MIEJSCE 

 

21.10.2022r.  

I tura : godz. 9.00 do 10.30, I kat. – dzieci klasy 0- 1  szkoły 

podstawowej.         

II tura : godz. 11.00 do 12.30, II kat. – dzieci  2-3 klasa szkoły 

podstawowej. 
 

Klub „Łęg” ul. Płocka 246, Włocławek.  
 

II CELE: 

 

1. Aktywizacja kulturalna dzieci  

2. Doskonalenie różnych form amatorskiego śpiewania 

3. Rozbudzenie poszukiwań twórczych. 

 

III  UCZESTNICY: 

 

W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety lub zespoły do 6 osób w następujących 

kategoriach wiekowych:  

I kat. – dzieci z klasy 0- 1 szkoły podstawowej (oddział 0 z przedszkola) 

II kat. – dzieci  z  2 i 3 klasy szkoły podstawowej 

 

IV JURY 

  

1. Jury konkursu będzie oceniać dobór repertuaru, muzykalność, interpretację i ogólny 

wyraz artystyczny. 

2. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

 

V NAGRODY 

 

Statuetki za I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej 

Dyplomy za udział dla wszystkich uczestników 

 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA: 



 

1. Utwory mogą być wykonywane: 

- z akompaniamentem własnym, 

- z podkładem CD. 

 

2. Z jednej instytucji będą brane pod uwagę maksymalnie  2 zgłoszenia w danej kategorii 

wiekowej. 

 

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 14.10.2022 r. (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)  

na adres:  

e-mail klubleg@ckbb.pl 

bądź pocztą: Klub „Łęg”  

ul. Płocka 246, 87 – 800 Włocławek 

z dopiskiem: „Mikrofon dla Malucha” 

4. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

 

   

     

VII UWAGI DODATKOWE: 

 Wokaliści prezentują jeden utwór wokalny dostosowany do wieku wykonawcy. 

 Organizator nie pobiera opłaty za udział w konkursie. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku małej ilości 

uczestników. 

 W konkursie mogą brać udział wokaliści zarówno z placówek oświatowych jak i 

instytucji    kultury. 

 Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą,  odtwarzacz CD.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania  zdjęć z konkursu na stronie 

internetowej CK "Browar B". 

 Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem oraz pobytem 

pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. 

                                                                 

                        Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na  stronie: 

                                                      www.ckbrowarb.pl 

 

Wszelkich informacji udziela  

Kierownik Klubu „Łęg” CK „Browar B.“ 

Magdalena Musielewicz  

pod numerem tel. 54 233 97 05 

lub 694244019 

 

 


