
X PIOTRKOWSKI FESTIWAL PIOSENKI 

          "NAJPIĘKNIEJSZE SĄ POLSKIE PIOSENKI " – ONLINE 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2021 

 

 

 W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii, Miejski Ośrodek Kultury 

w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza zmiany w poniższym regulaminie. Dotyczą one eliminacji 

konkursowych, które odbędą się w formie ONLINE. 

 

1. Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

            Adres i kontakt: 

            al. 3 Maja 12 

 97-300 Piotrków Trybunalski 

 tel: 44 732 – 52 – 37  

  

 

2. Cel przeglądu: 

 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród uczestników, 

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie im prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego, 

- propagowanie kultury muzycznej wśród uczestników, 

- popularyzacja polskich piosenek oraz ich walorów artystycznych, 

- wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 

muzyki, 

- rozwijanie talentów estradowych, 

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

 

W przeglądzie mogą wziąć udział tylko soliści, według następujących kategorii wiekowych: 

 

- szkoły podstawowe:  klasy I – IV  i V - VIII 

- szkoły ponadpodstawowe 

- dorośli  19+ 

 

Każdy uczestnik przygotowuje jedną polską piosenkę, polskiego kompozytora i z tekstem 

wyłącznie polskim. Piosenka nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, 

propagujących przemoc, sprzecznych z prawem i naruszających dobro obyczaju. 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres email, poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z plikiem video piosenki. Nagranie piosenki nie 

może pochodzić z koncertów, byłych konkursów i nie może być wynikiem montażu. Nagranie 

musi być wykonane wyłącznie w warunkach domowych, nagrane  telefonem komórkowym 

lub kamerką internetową (w formacie mp4). nagranie należy udostępnić poprzez platformę 

We Tranfer lub dysk Google i wysłać na adres: k.kacperczyk@mok.piotrkow.pl 

 

 

 
 

 

mailto:k.kacperczyk@mok.piotrkow.pl


4. Terminy 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:  

 

Pierwszy etap 

 

- od 28.12.2020 r. do 28.02.2021 r. - przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz nagrania wideo  

- do 12.03.2021 r. - ogłoszenie werdyktu jury – nominacja uczestników do Finału konkursu – lista 

zostanie zamieszczona na stronie www.mok.piotrkow.pl i na profilu Facebook MOK (ilość 

wykonawców zakwalifikowanych do Finału nie stanowi określonej liczby). 

 

Drugi etap – Finał konkursu 

 

Termin i forma Finału będzie zależeć od stopnia pandemii w Polsce i możliwości organizowania 

przez instytucje  kultury w Polsce imprez dla publiczności, o czym organizator  poinformuje 

mailowo oraz na profilu Facebook MOK  i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. 

 

5. Ocena Jury 

 

 Profesjonalne jury oceniać będzie: 

 

- odpowiedni dobór repertuaru,  

- emisję głosu, 

- dykcję, 

- interpretację, 

- aranżację, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

6. Nagrody: 

 

Każdy uczestnik eliminacji otrzyma pamiątkowy dyplom. 

W pierwszym etapie nagrodą jest nominacja do Finału konkursu. 

W Finale, oprócz nagród finansowych, zostaną przyznane  nagrody rzeczowe. 

 

7. Dane osobowe: 

 

- dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu, zgodnie z postanowieniem regulaminu   

konkursu będą przechowywane przez organizatora, 

- nazwiska uczestników zakwalifikowanych do Finału oraz zwycięzców zostaną umieszczone  na 

profilu Facebook. i stronie internetowej organizatora, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

uczestnika. 

 

Wszystkie nadesłane prezentacje będą umieszczone na kanale YouTube organizatora ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok.piotrkow.pl/


 

8. Postanowienia końcowe: 

 

- wszystkie koszty związane z uczestnictwem ponosi uczestnik, 

- wpisowe za uczestnictwo w przeglądzie wynosi : 30 zł, 

- wpłaty należy dokonywać na konto MOK: Getin Noble Bank S.A.                                                   

nr 10 1560 0013 2327 1112 7000 0001 w terminie do dnia 26.02.2021 r., 

- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty, jest jednoznaczne               

  z akceptacją regulaminu, 

- wszelkie postanowienia dotyczące konkursu, zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie 

internetowej organizatora, 

- informacji udzielają: 

 

od strony organizacyjnej i merytorycznej  

Tomasz Balcerek tel. 502-553-641, email: tbalcerek58@gmail.com 

 

od strony technicznej 

Krzysztof Kacperczyk tel. 790-469-034, email: k.kacperczyk@mok.piotrkow.pl 
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