
DZIECIĘCY PRZEGLĄD 
PIOSENKI I PRZYŚPIEWKI LUDOWEJ 

„Dużo nas, dużo nas...” LEGNICA 2020 
 

Miejsce imprezy: Legnickie Centrum Kultury, Sala Maneżowa 
 
Termin imprezy: 17.04. 2020 r. Godz: 10:00  
 
Organizator: Legnickie Centrum Kultury 
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 
 
 
1.Przegląd ma na celu: 

 Prezentację piosenek i przyśpiewek ludowych 
 Zachęcanie dzieci do kultywowania tradycji ludowych 
 Popularyzowanie wśród dzieci śpiewu jako formy aktywnego  

spędzania czasu 
 Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci 
 Rozwijania talentów wokalnych dzieci 
 Inspirowanie dzieci do poszukiwania źródeł własnej tożsamości  

kulturowej i narodowej 
 W przeglądzie mogą uczestniczyć także dzieci wywodzące się ze  

środowisk mniejszości narodowych i etnicznych kultywujące  
tradycje swoich przodków 

 Integrowanie środowisk szkolnych poprzez wspólne prezentacje  
artystyczne 

 Wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy  
 
 

2. Warunki Uczestnictwa: 
 Przegląd adresowany jest do dzieci z Legnicy i powiatu legnickiego 
 W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7 lat do 15 lat 
 W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, duety jak i zespoły wokalne oraz wokalno-

instrumentalne składające się z nie więcej niż 8 osób 
 Kandydatów do udziału w przeglądzie zgłaszają placówki oświatowe i kulturalne 

działające na terenie Legnicy oraz powiatu legnickeigo na zasadach określonych 
w "Przebiegu Festiwalu" 

 Uczestnicy przeglądu prezentują dwie pieśni lub przyśpiewki ludowe o łącznym 
czasie trwania nie przekraczającym 5 min 

 W czasie przeglądu prezentacja utworów odbywa się w formie a capella lub 
z towarzyszeniem instrumentów muzycznych 

 Nie dopuszcza się wykonania utworów przy muzyce mechanicznej  
 Wykonawcy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-15 lat 
 kryteria oceny: 

- dobór repertuaru 
- aranżacja 
- interpretacja 
- ogólny wyraz artystyczny 

 Organizatorzy przewidują dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, 
a najciekawsze prezentacje zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi 

 Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne 



 Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania występu, wizerunku 
wykonawców oraz opiekunów, ich imienia i nazwiska, wieku wykonawców 
w informacjach dotyczących przeglądu 

 Zgłaszający wyraża w imieniu uczestnika zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb związanych 
z organizacją przeglądu 

 Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 
 
 
PRZEBIEG FESTIWALU: 
 
1. Festiwal podzielony jest na 2 etapy: pierwszy etap ma charakter kwalifikacyjny 
i organizują go współpracujące z Legnickim Centrum Kultury instytucje i placówki 
oświatowe na terenie powiatu legnickiego zwane dalej "organizatorem terenowym". 

2. Oceny zgłoszonych uczestników do pierwszego etapu dokonuje komisja powołana 
przez dyrektora szkoły lub placówki kulturalnej. 

3. Organizatorzy eliminacji szkolnych zgłaszają do kolejnego etapu Przeglądu tylko 
jednego przedstawiciela w każdej kategorii. W wyjątkowych przypadkach na wniosek 
organizatora terenowego eliminacji organizator przeglądu może zgodzić się na przyjęcie 
dodatkowych uczestników.  

4. W terminie do 20 marca 2020r. powołane komisje konkursowe przesyłają do 
organizatorów drugiego etapu: 

 karty zgłoszenia wraz z tekstami oraz czasem trwania występu 
 zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 podpisaną klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w ramach Dziecięcego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej "Dużo nas, dużo 
nas..." organizowanego przez Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 

 
5. Regulamin przeglądu, karta zgłoszenia i pozostałe załączniki do pogrania na stronie 
www.lck.art.pl  
 
 
 

ADRES ORGANIZATORA 
Legnickie Centrum Kultury 
im. Henryka Karlińskiego 

ul. Chojnowska 2, Tel. (76)7233700 
 

Kontakt dla uczestników Przeglądu: 
Konstancja Mozolewska tel.: 501- 651 - 867 
adres e-mail: dużo.nas@lck.art.pl  
 
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć drogą e-mailową na adres dużo.nas@lck.art.pl  
lub pocztą tradycyjną na adres organizatora z dopiskiem „DUŻO NAS, DUŻO NAS…” lub 
osobiście w sekretariacie LCK. 
 
 
 


