
 

 

X JUBILEUSZOWY 

OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI  DZIECIĘCEJ  

I  MŁODZIEŻOWEJ „ Lubelski Talent” 
 

Organizator 

CENTRUM  KULTURY, PROMOCJI  i TURYSTYKI w  PONIATOWEJ 

ORAZ DOM MUZYKI W KRACZEWICACH 

 

Dyrektor festiwalu: 

Joanna Kawałek 

 

 

Cele konkursu: 

- Prezentacje dorobku artystycznego śpiewających solistów 

- Popularyzacja śpiewania piosenek 

- Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej 

- Promocja twórczości instruktorów 

- Muzyczny rozwój dzieci i młodzieży 

- Nawiązanie kontaktów pomiędzy młodymi artystami 

 

Uczestnicy: 

1.Śpiewający soliści w kategoriach : 

I kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. I-III 

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI 

III kategoria - gimnazjaliści 

IV kategoria - uczniowie szkół średnich 

 

Warunki udziału: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja dwóch piosenek, 

2. Obowiązkowe jest wykonanie piosenki twórcy bądź wykonawcy związanego z 

Lubelszczyzną od kategorii II. 

3. Czytelne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z nagraniem demo dwóch zgłoszonych 

piosenek na płycie CD i nadesłanie jej 

do dnia 26 maja 2017 r. Na adres naszej poczty w formacie MP3 : ckpit@poczta.onet.eu. Lub 

nagrane demo /płyta CD/  na adres organizatora. 

 

Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

„ Lubelski Talent 2017 ” 

Centrum Kultury , Promocji i Turystyki w Poniatowej 

24-320 Poniatowa 

Ul. Fabryczna 1 

 

4. Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania na stronie internetowej ; 

www.ckpit.poniatowa.pl 

 

5. Akompaniament do piosenek jest dowolny , to znaczy nagrany półplayback  na płycie CD 

lub akompaniament zespołu muzycznego do 4 osób. 

 

mailto:ckpit.@poczta.onet.eu


 

Eliminacje: 

- Odbędą się na podstawie nadesłanego materiału demo, z nagraniem dwóch piosenek 

zgłoszonych na festiwal. 

- Płyta CD musi być opisana – nazwisko , wiek, tytuły piosenek 

- lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w konkursie zostanie umieszczona na naszej 

stronie internetowej w dniu 2 czerwca 2017 

 

Przesłuchania Finałowe 

- Odbędą się w dniu 10 czerwca 2017 roku  

- Koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca  2017 

- Laureaci festiwalu wykonują podczas koncertu jedną wskazaną przez jury piosenkę. 

 

Kryteria oceny i nagrody: 

1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, własną interpretacje, muzykalność 

poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny itp. 

2. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia 

3. Zostanie przyznana główna nagroda Grand Prix festiwalu dla najlepszego uczestnika. 

 

Nagrody: 

W każdej kategorii wiekowej jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 

W kat.I – nagrody rzeczowe 

W kategoriach II, III, IV – nagrody finansowe lub rzeczowe. 

Grand Prix - Nagroda finansowa 

 

Przepisy ogólne: 

1. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazach danych Biura Festiwalu 

„Lubelski Talent ”informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia. 

2. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. Noclegi wraz z 

wyżywieniem po uprzednim zgłoszeniu zarezerwujemy dla uczestników oraz opiekunów w 

Domu Muzyki w Kraczewicach , całkowite koszty odpłatności pokrywają uczestnicy .  

3. W ramach festiwalu przewidziane są warsztaty wokalne.  

4. Uczestnicy finału pokrywają koszty akredytacji w kwocie 100 zł od podmiotu 

wykonawczego, płatne na konto placówki do dnia 7 czerwca 2017, lub w dniu festiwalu. 

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

Zapraszamy do udziału! 


