
 
REGULAMIN 

 

FESTIWALU PIOSENKI BAJKOWEJ  
 

Łęczna 2021 

 
 
 
 
ORGANIZATOR FESTIWALU: 
 
Centrum Kultury w Łęcznej 
 
21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1 

tel. 81 752 15 47; kom. 508 253 478 

e-mail: info@ck.leczna.pl  

 
 
KOORDYNATOR FESTIWALU: 
 
Karolina Grelik tel. 81 752 15 47, 508 253 478 

 
MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 
 

 Festiwal będzie trwać od 12.05.2021 – 18.07.2021 
 

 Festiwal złożony jest z trzech etapów: 

 
 I etap – przyjmowanie zgłoszeń online – 12.05 - 13.06.2021 r. 

 

 II etap – wstępna weryfikacja i kwalifikacja 40 finalistów (10 uczestników w  
 
każdej kategorii wiekowej) Festiwalu – 14.06 - 20.06.2021 r. 

 

 III etap – Finał Festiwalu Piosenki Bajkowej w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. 
 
 Obrońców Pokoju 1, Łęczna  
 
- przesłuchania – 14-16.07.2021 

 
- transmisja online - 17.07-18.07.2021 r 
 
 

CELE FESTIWALU: 
 

 rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki 
 

 zainteresowanie „bajkowymi piosenkami” z których większość stała się przebojami o 

zasięgu światowym 
 

 rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci 
 

 promocja młodych wokalistów 
 

 prezentacja piosenek z najpopularniejszych bajek 

 

mailto:info@ck.leczna.pl


ZASADY UCZESTNICTWA: 

Etap I i II 
 

 W Festiwalu mogą wziąć udział soliści w następujących kategoriach wiekowych:  

 
 kategoria I – soliści 7-9 lat (rocznik 2014-2012) 

 

 kategoria II – soliści 10-14 lat (rocznik 2011-2007) 
 

 kategoria III – soliści od 15 -18 lat (rocznik 2006-2003) 
 
 kategoria IV – soliści 19+ ( do rocznika 2002) 

 

 Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.ck.leczna.pl w 

terminie od 12.05 do 13.06.2021 r. 

Podczas rejestracji każdy uczestnik powinien wysłać DWA utwory w jednym 

wspólnym lub dwóch oddzielnych plikach video. 

 

 Wniesienie przez uczestnika opłaty wpisowej w wysokości 30,00 zł. 

Nazwa odbiorcy: 

Festiwal Piosenki Bajkowej Łęczna 

             Nr konta: 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064  

Tytuł: Imię i nazwisko – akredytacja Festiwal Piosenki Bajkowej Łęczna 

(wpisowe pokrywa nagrody dla uczestników i inne koszty festiwalowe) 

 
 Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość email wysłana przez  

Organizatora. 

 
 Każdy uczestnik powinien przesłać DWIE piosenki w swojej kategorii wiekowej, 

a czas prezentacji każdej, nie może przekraczać 4 minut. 
 

 Utwory muzyczne powinny pochodzić z filmu animowanego lub bajki w dowolnym 

języku, z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem 

muzycznym. 
 

 O zakwalifikowaniu uczestnika do Finału decyduje Komisja powołana przez 

Organizatora na podstawie przesłuchań nadesłanych nagrań 
 

 Lista 40 zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 20.06.2021 r. Na 

stronie internetowej: www.ck.leczna.pl oraz www.facebook.com/bajkowaleczna.  
Finaliści zostaną również poinformowani telefonicznie.  

 

 Uczestnicy zakwalifikowani do finału zobowiązani są wysłać podkład (nie dotyczy 

osób z własnym akompaniamentem)  

 

 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

 

 

http://www.ck.leczna.pl/
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW: 
 

 Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub 

akompaniament własny. 
 

 Przesłane nagranie powinno być w postaci jednego ujęcia, bez montażu audio-

video, w formacie mp4 lub mov. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA :  
Etap III - Finał 

 

 Finał Festiwalu odbędzie się w dniach od 14 lipca do 18 lipca br. w Centrum 

Kultury w Łęcznej. 

 
 W dniach 14-16 lipca w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łęcznej, ul. 

Obrońców Pokoju 1, odbywać się będą przesłuchania finałowe wraz z 

nagraniami audio-video, a uczestnicy będą występowali według kategorii 

wiekowych.  

 
 Uczestnicy Festiwalu śpiewają jeden ze zgłoszonych utworów wybrany przez jury 

podczas weryfikacji nagrań, z podkładem muzycznym, akompaniamentem własnym 

lub 1 osobą akompaniującą. Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofon, 

fortepian. 
 

 Terminy przesłuchań: 
 

 14 lipca – I i II kategoria 
 

 15 lipca – III kategoria 
 
 16 lipca – VI kategoria 

 
 Godziny przesłuchań: 

 

 11.00 - 18.00 
 

 Przesłuchania uczestników będą realizowane co 20 minut. 

 

Harmonogram przesłuchań ustalony będzie telefonicznie z każdym z finalistów. 
 

 Transmisja festiwalu odbędzie się w dniach 17-18.07 na stronie internetowej Centrum 

Kultury. 
 

 Występy oceniać będą powołani przez Organizatora, doświadczeni Edukatorzy 
 

 Werdykt Edukatorów Festiwalu jest ostateczny. 
 

 

 

 

 



WYNIKI I NAGRODY FESTIWALU 

 

 Edukatorzy w składzie ustalonym przez Organizatora, wyłonią 3 laureatów Festiwalu 

w każdej kategorii oraz laureata Grand Prix Festiwalu.  
 
 Ocenie podlegać będą: 

 
 dobór repertuaru 

 

 umiejętności wokalne 
 

 interpretacja utworu 
 

 ruch sceniczny 
 

 strój i charakteryzacja 
 

 oddanie klimatu piosenki 
 

 Oprócz laureatów wyłonionych przez Edukatorów, przyznane zostaną: 

 

 Nagroda za najlepszy wygląd sceniczny (strój, choreografia)  

 
 Nagroda Publiczności 
 

 Zwycięzcę Nagrody Publiczności wybiorą Internauci podczas głosowania, które 

odbędzie się na stronie Centrum Kultury www.ck.leczna.pl. 

 
 Wyniki głosowania, jak i werdykt Edukatorów, umieszczone zostaną na stronie 

internetowej Organizatora. 

 
 Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 
 Dla wszystkich uczestników pamiątkowa i niepowtarzalna nagroda niespodzianka.  

 
 Nagrodą dla laureata Grand Prix Festiwalu będzie nagranie dwóch dowolnych 

piosenek w profesjonalnym studiu nagraniowym CKMStudio, znajdującym się przy 

Centrum Kultury w Łęcznej 

 

 

INNE POSTANOWIENIA: 

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnego, bezpłatnego dysponowania 

nagraniami audio i video, publikowania zdjęć i informacji z przebiegu Festiwalu w 

mediach, publikacjach i wydawnictwach. 
 

 Dokumenty RODO i karta uczestnictwa muszą zostać wypełnione przed wejściem na 

przesłuchania. Każdy uczestnik, ze względu na pandemię będzie poddany pomiarowi 

temperatury ciała (podwyższona temperatura lub objawy wskazujące na chorobę, 

eliminują z uczestnictwa w Festiwalu) 

 

http://www.ck.leczna.pl/
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 Na terenie budynku Centrum Kultury uczestników obowiązują zasady sanitarne 

zgodne z Procedurami bezpieczeństwa na terenie Centrum Kultury w Łęcznej w 

okresie pandemii COVID-19 
 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie 

oraz zmian terminów przesłuchań finałowych, biorąc pod uwagę aktualne zasady 

bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19. 
 

 Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
 
Harmonogram Festiwalu: 
 
 
12.05 – 13.06 – zgłoszenia online 
 
14.06 – 19.06 – weryfikacja zgłoszeń 
 
20.06 – ogłoszenie 40 finalistów 
 
21.06 – 25.06 – ustalenie harmonogramu przesłuchań (telefonicznie z finalistami)  
 
14.07 – 16.07 – przesłuchania finałowe w Centrum Kultury w Łęcznej 
 
17.07 – 18-07 – transmisja Festiwalu na stronie i FB organizatora  
 

 
 

Kontakt: 
 

Centrum Kultury w Łęcznej 

 
tel. 81 752 15 47; tel. Kom. 508 253 478 

 
e-mail: festiwalbajkowyleczna@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/bajkowaleczna 

strona www: https://www.ck.leczna.pl  

 

 
Zapraszamy do udziału! 

 
Organizatorzy  
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