
XXXII Podkarpacki Festiwal Piosenki 
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI” 

REGULAMIN 

1. CEL 
· prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży do lat 19; 
· popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży; 
· wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania wśród dzieci 
 i młodzieży. 

2. TERMIN I MIEJSCE 
· eliminacje powiatowe w wyznaczonych przez Organizatora ośrodkach kultury  
do 11  marca 2023 r. o terminie należy powiadomić Centrum Kulturalne w Przemyślu; 

· eliminacje dla powiatu przemyskiego, rzeszowskiego i sanockiego 
3 marca 2023 r. (piątek) godz. 10:00 (zgłoszenia do 28 lutego); 
- kat I -  soliści 6-9 lat 
- kat II - soliści 10-12 lat 

             4 marca 2023 r.(sobota) godz.10:00 (zgłoszenia do 28 lutego); 
- kat III  - soliści 13-17 lat (kl. VII i VIII szk. podst., szk. średnie) 
- kat IV – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (od 12 do 19 lat) 

- impreza finałowa: 
17 marca 2023 r.(piątek) godz. 9:00  
- kat I - soliści 6-9 lat 
- kat II - soliści 10-12 lat   
19 marca 2023 r.(niedziela) godz 9:00  
- kat III - soliści 13-17 lat (klasa VII i VIII szk. podst., szkoły średnie); 
- kat IV – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (od 12 do 19 lat) 

FINAŁ  - 19 marca 2023 r. godz. 17:00 - Koncert Laureatów  
sala widowiskowa Centrum Kulturalnego w Przemyślu  
ul. Konarskiego 9 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE 
· w Przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne (do 6 osób) 
i wokalno – instrumentalne (od 12 do 19 lat) 
· wiek uczestników nie może przekraczać 19 lat (nie dotyczy akompaniatorów); 
· każdy uczestnik prezentuje 2 utwory, o różnym charakterze,  stosowne do wieku o łącznym 
czasie do 10 minut; 
· dopuszcza się jeden utwór w jęz. obcym, drugi w jęz. polskim 
· dopuszcza się własne kompozycje, aranżacje i półplaybacki; 
· opisane nagranie z półplaybackiem należy dostarczyć podczas próby w dniu imprezy; 
· linia melodyczna dopuszczalna jedynie w najmłodszej kategorii solistów; 
· program zaprezentowany w eliminacjach obowiązuje w przesłuchaniu finałowym 
. zdobywca GRAND PRIX zostanie zaproszony przez organizatora do udziału  
w Koncercie Laureatów w 2024 r. 



· decyzją jury przeglądu powiatowego do Finału konkursu może być 
zakwalifikowanych maksymalnie 5 solistów z każdej kategorii i 5 zespołów łącznie; 
· Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród; 
· każdego uczestnika wytypowanego do Finału obowiązuje akredytacja 
w wysokości 15 zł od wykonawcy (nie dotyczy akompaniatorów),zespoły od każdej osoby, 
którą należy wpłacić w kasie Centrum Kulturalnego lub przekazać na konto 
Bank PKO BP 61 1020 4274 0000 1902 0083 7856 
do dnia 14 marca 2023 r.; 
· dodatkowe informacje: tel. 537 808 553, (16) 678-20-09 (Dział Animacji Kulturowej), 
 e-mail:  s.blaut@ck.przemysl.pl 

4. Powołane przez Organizatora Jury Finału festiwalu przyzna nagrody i wyróżnienia  
oraz Statuetkę Grand Prix 

5. KRYTERIA OCENY 
· dobór repertuaru; 
· walory wychowawcze; 
· aranżacja; 
· jakość playbacku; 
· muzykalność i warunki głosowe wykonawcy; 
· ogólny wyraz artystyczny. 

6. ZASADY ORGANIZACYJNE 
Organizatorzy imprezy finałowej zapewniają: 
· aparaturę nagłaśniającą; 
· stage piano; 
· perkusję. 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji do danej kategorii wiekowej.  
Karty zgłoszenia uczestników powiatu przemyskiego, rzeszowskiego  
i sanockiego wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną prosimy wysyłać na adres 
Organizatora pocztą do 28 lutego 2023r.  
Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl lub na e-mail: 
s.blaut@ck.przemysl.pl 
7. DANE OSOBOWE 
Przystępując do Festiwalu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Festiwalu z jego udziałem. 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. 
Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
iod@ck.przemysl.pl; 
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi Festiwalu (na podstawie 
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo 
żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.  
Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest 
ona podstawą przetwarzania danych. 
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 
uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu. 
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

8.  Nadesłanie  karty  zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Festiwalu. 


