
 

 
 

 
 
 

I Festiwal Piosenki 

Natura   Piękno Eko 
  

REGULAMIN 

 
Termin i miejsce konkursu 
22 sierpnia 2021 r., godz. 15.00 – 18.00 w Rosarium w Parku Śląskim.  
 
Organizatorem konkursu jest Park Śląski – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego 
Ziętka w Chorzowie wraz z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w 
Katowicach.  
 
Cele Festiwalu: 

• muzyczna aktywizacja dzieci i młodzieży; 
• odkrywanie nowych osobowości scenicznych; 
• inspirowanie do poszukiwania utworów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, bliskiej 

naturze;  
• rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej; 
• promocja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie.  

 
Zasady Festiwalu: 
 

1. Do udziału w przesłuchaniach zapraszamy występujące solowo dzieci i młodzież w wieku 6-
16 lat;  

2. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodsza: 6-11 lat, starsza: 12-
16 lat;  

3. Każdy wykonawca przedstawia jedną piosenkę w języku polskim o tematyce „Natura-
Piękno-Eko”; 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut; 
5. Uczestnik zgłasza się pod sceną na stanowisku organizatora 10 minut przed swoim 

występem, w celu weryfikacji zgłoszenia i ostatecznego ustalenia warunków technicznych 
występu. 

6. Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych na pendrive, śpiewać a’cappella lub z 
akompaniamentem na instrumencie akustycznym (np. gitara, ukulele, banjo, akordeon);  

7. Organizator zapewnia nagłośnienie i estradę; nie zapewnia akompaniatora ani 
instrumentarium; 

8. Jury powołane przez organizatorów, złożone z profesjonalnych muzyków, będzie oceniało 
przekaz wartości artystycznych, muzykalność, staranność wykonywanych piosenek, 
intonację, własną interpretację, dobór repertuaru, ogólne wrażenie artystyczne; 

9. Oceny członków jury są tajne; 



 

 
 

10.  Werdykty wydane przez jury są ostateczne; 
11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;  
12. W przypadku rezygnacji lub choroby opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest  
13. powiadomić pisemnie organizatora na podany adres e-mail, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym imprezę.   
 
 

Szczegóły zgłoszenia:  
1. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i przesłanie:  

• formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także 
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika. 

 
Dokumenty są dostępne na stronie Parku Śląskiego. Zgłoszenie należy przesłać do dnia:  
15.08.2021r. na adres e-mail: marketing@parkslaski.pl. Zgłoszenia przesłane po wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane.  

 
Kwestie organizacyjne: 

1. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji fonograficznej, 
fotograficznej i filmowej do celów promocyjnych; 

2. Organizator ma prawo do gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym uczestnika w związku z organizacją imprezy oraz prowadzoną 
działalnością statutową zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
10.05.2018 r.; 

3. Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i 
akceptacją regulaminu festiwalu;  

4. Harmonogram występów zostanie opublikowany w dniu 17.08.2021 na oficjalnym profilu 
Parku Śląskiego na facebooku oraz stronie internetowej Parku Śląskiego.  
 

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 507 006 767, a także drogą 
elektroniczną- adres mailowy: patrycja.adarczyk@parkslaski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 


