„WESOŁE NUTKI” to przegląd z bogatą, wieloletnią tradycją. Minęło 40 lat od momentu kiedy
pierwsi młodzi wokaliści spróbowali swoich sił na scenie Łukowskiego Ośrodka Kultury właśnie podczas
konkursu „WESOŁE NUTKI”. Tegoroczny jubileusz konkursu skłonił Organizatorów do poszerzenia rangi
przeglądu. Od tego roku jest to już konkurs ogólnopolski, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i
młodzież z różnych zakątków kraju, które łączy wspólna pasja do śpiewania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Organizatorem przeglądu jest Łukowski Ośrodek Kultury
- Z Organizatorem festiwalu mogą współpracować osoby prawne i osoby fizyczne, które zgłoszą chęć
współpracy lub zostaną do niej zaproszone
- Miejscem przeglądu będzie Sala Widowiskowa ŁOK,
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków
- uczestnicy z powiatu łukowskiego po wypełnieniu drugiej karty zgłoszeniowej (Załącznik 2) mogą brać
udział w eliminacjach do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”

II. CEL IMPREZY
- prezentacja umiejętności wokalnych młodych artystów amatorów
- popularyzacja polskich piosenek
- promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej wokalnie
- możliwość zdrowej rywalizacji
- wymiana doświadczeń i pomysłów pedagogów oraz instruktorów
w zakresie upowszechniania śpiewu

III. UCZESTNICY PRZEGLĄDU
- przegląd skierowany jest do solistów
- w przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych i szkół średnich, ośrodków kultury i innych instytucji, dopuszcza się również zgłoszenia
indywidualne
- w przeglądzie udział wezmą wokaliści w kategoriach wiekowych:
 Kategoria „0” – 3-5 lat
 Kategoria I – 6-10 lat
 Kategoria II – 11-13 lat
 Kategoria III – 14-16 lat
 Kategoria IV – 17-20 lat

IV. TERMIN
Konkurs odbędzie się 29-30 marca 2019 roku. Przesłuchania dla kategorii „0” odbędą się 29 marca, w
kategoriach I, II, III, IV – 30 marca.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
KATEGORIA „0”
- w kategorii „0” udział mogą wziąć uczestnicy z powiatu łukowskiego
- w kategorii „0” można zgłosić maksymalnie 3 wykonawców
z placówki lub instytucji
- kategoria „0” ma charakter przeglądu, nie podlega ocenie konkursowej
- uczestnicy zgłaszają i wykonują jeden utwór w języku polskim
- solista może wystąpić z podkładem muzycznym bez linii melodycznej (półplayback)
- wszyscy uczestnicy w kategorii „0” otrzymują jednakowe dyplomy
i upominki
KATEGORIE I, II, III, IV
- każdy solista przygotowuje dwie dowolne piosenki w języku polskim
- zgłoszenia do festiwalu będą przyjmowane na podstawie:
1. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 1).
Plik z kartą zgłoszenia powinien mieć w tytule dopisek „karta”, np. Anna Nowak - karta
2. demo w formacie MP3, w którym uczestnik prezentuje jedną ze zgłoszonych piosenek
konkursowych. Nagranie demo nie musi być profesjonalne, studyjne. Dopuszczane są nagrania
wykonane dyktafonem lub telefonem. Plik należy podpisać: tytuł – imię i nazwisko uczestnika,
np. Kolorowe jarmarki – Anna Nowak
3. podkłady instrumentalne w formacie MP3 do obu utworów! Zgłoszenia wysłane bez podkładów
instrumentalnych nie będą rozpatrywane!
Pliki z podkładami należy podpisać:
tytuł – imię i nazwisko uczestnika – podkład,
np. Kolorowe jarmarki – Anna Nowak - podkład
4. oświadczenia instruktorów/opiekunów
- kompletne zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia, nagrania demo, podkłady, oświadczenia należy
wysłać na e-mail: konkurs@lok.lukow.pl w temacie wpisując „WESOŁE NUTKI” w nieprzekraczalnym
terminie do 15 marca 2019
- na podstawie nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów dokona
kwalifikacji wykonawców do przesłuchań finałowych. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w festiwalu
wykonawcy zostaną zawiadomieni mailowo przez Organizatorów. Lista osób zakwalifikowanych
zostanie też umieszczona na stronie www.lok.lukow.pl oraz na fanpage’u ŁOK do 20 marca 2019 r.
- uczestnicy z powiatu łukowskiego po wypełnieniu drugiej karty zgłoszeniowej (Załącznik 2) mogą brać
udział w eliminacjach do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”. Utwory zgłoszone w eliminacjach do Wojewódzkiego Konkursu „Śpiewający Słowik” muszą być
takie same jak w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „WESOŁE NUTKI”
Łuków 2019
- solista może wystąpić z podkładem muzycznym bez linii melodycznej (półplayback)

VI. JURY
- Komisję artystyczna powołuje Organizator
- Werdykt ogłoszony przez Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
- Jury oceniać będzie wykonawców w kategoriach I, II, III, IV przyjmując następujące kryteria oceny:
 walory głosowe
 dobór repertuaru do wieku i możliwości głosowych
 muzykalność
 interpretacja




dykcja
ogólny wyraz artystyczny

VII. NAGRODY
- wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa
- w wyniku przesłuchań konkursowych w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
– „WESOŁE NUTKI” Łuków 2019 Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych I,
II, III, IV, ufundowane przez organizatorów, sponsorów festiwalu oraz prywatnych fundatorów
- wybrani przez Komisję soliści z powiatu łukowskiego otrzymają nominację i zostaną zakwalifikowani
do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:
instr. Monika Sołtyszewska-Leśkiewicz – m.soltyszewska@lok.lukow.pl
instr. Alicja Dymitruk – a.dymitruk@lok.lukow.pl
Łukowski Ośrodek Kultury
Ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
21-400 Łuków
Tel: 25 798 32 72; 505 346 306
- zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów
- uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia
- każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun (rodzic lub
upoważniona przez niego osoba),
- organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a
powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do
zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do
obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz
w telewizjach kablowych, upowszechnienie w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie
jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
- rodzice / opiekunowie prawni, zgłaszając uczestnika do przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych swojego dziecka przez Łukowski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Ks. Kard.
Wyszyńskiego 20, w celu otrzymania informacji niezbędnych do zorganizowania Ogólnopolskiego
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - "WESOŁE NUTKI" Łuków 2019. Informujemy, że Państwa
zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie podpisu
- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

