
 

 

                 

Regulamin 

IX Powiatowego Festiwalu Piosenki Strażackiej 

- Dorohusk 2019 

 

1. Cele festiwalu: 

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piosenki strażackiej, 

 Promowanie twórczości artystycznej, 

 Promocja współpracy z gminami powiatu chełmskiego, 

 Promowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego. 

 

2. Organizatorzy: 

 Gmina Dorohusk, 

 Starostwo Powiatowe w Chełmie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach. 

 

3. Termin, miejsce: 

11 maja 2019 r. (sobota)   remizo-świetlica OSP   

Okopy, początek - godz. 9:30 

4. Warunki uczestnictwa: 

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu chełmskiego. 

Kategorie: 

 Soliści dzieci do 12 lat, 
 Soliści młodzież od 13 do 18 lat, 
 Solista dorośli powyżej 18 lat, 
 Duet dzieci do lat 12, 
 Duet młodzieżowy od lat 13 do 18, 

 Duet dorośli powyżej 18 lat, 

 Zespoły dziecięce do lat 12, 

 Zespół młodzieżowy od 13 do 18 lat, 

 Zespół śpiewaczy dorośli bez akompaniamentu, 



 Zespół śpiewaczy wokalno - instrumentalny z akompaniamentem, 

 Kapele. 

 

 Wykonawcy muszą przygotować dwie piosenki, w tym jedna o tematyce strażackiej, druga 

dowolna. 

Zgłoszenia wg załączonego wzoru karty zgłoszenia oraz informację dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku zgodnie z art. 13 

RODO  należy przesłać w terminie do dnia 26.04.2019 r. na adres:  

   Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk,  

tel./fax (82) 566-18-13 lub na e-mail: kontakt@gokitdorohusk.pl 

Pod podany wyżej numer należy również dzwonić w razie niejasności dotyczących regulaminu. 

Karta z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych musi być podpisana przez 

każdego uczestnika Festiwalu.  

Członkowie zespołu mogą  podpisać się na jednej  karcie informacji dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych.  

5. Ocena:  

   Wykonawców oceniać będzie Komisja. Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 

 Piosenka o tematyce strażackiej; 

 Dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców; 

 Fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu; 

 Kontakt wykonawcy z publicznością; 

 Skala trudności wykonywanych piosenek; 

 Ogólny wyraz artystyczny prezentacji (kostiumy, stylizacje). 

 

6. Nagrody: 

 Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy oraz statuetki/puchary.  

Dla najmłodszych uczestników Festiwalu przewidziane są upominki. 

 7. Postanowienia końcowe: 

 Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają napoje i gorący posiłek. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 

 


