
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminacje powiatowe 

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” 

w Krośnie Odrzańskim  
 



 

 
 

 Regulamin 
 

Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

młodzież do lat 21 
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków 

kultury oraz ognisk muzycznych 
 Konfrontacje skierowane są do zespołów wokalnych, wokalno-

instrumentalnych (od tercetu do oktetu włącznie) z wyłączeniem 
zespołów rockowych 

 w przypadku zespołów o klasyfikacji do kategorii wiekowej 
decyduje wiek większości składu 

 w przypadku duetu decyduje wiek starszego wykonawcy 
 

Cele:  Promocja twórczości wokalnej dzieci i młodzieży 
Rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci 
i młodzieży. 

 Integracja środowiska wykonawców, instruktorów 
i organizatorów 

 Upowszechnianie wartościowej twórczości muzycznej 
 Doskonalenie warsztatu wykonawczego, wymiana 

doświadczeń metodycznych 
 

Grupy wiekowe: KAT.1                             KAT.2                            KAT.3 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 
KAT.4 

Szkoły ponadpodstawowe oraz młodzież do lat 21 
 

Kategorie 
wykonawcze 
 

Soliści i duety             Zespoły wokalne 

ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP I powiatowy 1. Organizatorami są instytucje z województwa lubuskiego 
przynależące do   Zrzeszenia   Lubuskich   Instytucji Kultury. 
2. Organizatorzy   Etapu   I   samodzielnie prowadzą   nabór   
i   określają   jego charakter   oraz   termin,   respektując regulamin 
LKA - PIOSENKA. 
3. Rada  Artystyczna  Etapu  I  nominuje  do Finału   Wojewódzkiego 
PO   JEDNYM wykonawcy z każdej kategorii wiekowej. 
4. Jeden  wykonawca  rozumiany  jest  jako solista, duet lub zespół. 
 



 

 
 

ETAP II finał 
wojewódzki 

Organizatorem jest Zielonogórski Ośrodek Kultury 
Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się wykonawcy  nominowani  
przez  Radę Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 
 

Finał powiatowy: 28.03.2023 r. godzina 10.00 – Kategorie I, II, III 
 
30.03.2023 r. godz. 17.00 – Kategoria IV 
 
Miejsce: Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek w Krośnie 
Odrzańskim ulica Szkolna 1 
 

Finał wojewódzki: 27.07.2023 r.  PLANETARIUM „WENUS” Zielona Góra 
Organizator – Zielonogórski Ośrodek Kultury 
 

Warunki 
uczestnictwa: 
 
 
 
 
 

1. Wykonawcy LKA –Piosenka prezentują jedną dowolną piosenkę w 
języku polskim z podkładem  muzycznym (*mp3,*wav) na pendrive 
lub przy akompaniamencie fortepianu, gitary akustycznej lub innego 
instrument 

2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza 
się możliwość wykonania własnej autorskiej piosenki 

Kryteria oceny: Ocenie podlegać będą: 
 Emisja głosu 
 Dobór repertuaru 
 Interpretacja tekstu piosenki 
 Ogólny wyraz artystyczny 
 Na etapie II (w Finale Wojewódzkim)zespoły wokalne będą 

oceniane jako osobna kategoria wykonawcza 
 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną powołuje CAK Zamek. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
 



 

 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Piosenka, zgłaszają jednostki 
delegujące do dnia 24.03.2023r., na podstawie formularza, który 
będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora,  
www.zamek.krosnoodrzanskie.pl . Wymagane jest załączenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich                   
Konfrontacji Artystycznych - Piosenka według obowiązujących 
przepisów RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty do Organizatora Wydarzenia najpóźniej  
w dniu występu Uczestnika lub załączyć w formie skanu do 
Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do 
udziału w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - 
Piosenka. 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu powiatowego należy dostarczyć do 
24.03.2023 r. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie CAK Zamek 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie powiatowym fundowane są przez 
Centrum Artystyczno- Kulturalne „Zamek” 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Piosenka przygotowuje Organizator 
Wydarzenia. 

  

 

 

Organizator: Centrum Artystyczno –Kulturalne „Zamek” 

ul. Szkolna 1 

66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. 884 008 338 
 
 

 

http://www.zamek.krosnoodrzanskie.pl/

