
 

 

REGULAMIN 

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO 

11.05.2019 r. godzina 11:00 

I. Miejsce: 

Centrum Kultury – scena letnia 

ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 

II. Organizator: 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, 

III. Patronat: 

Wójt Gminy Wejherowo, 

IV. Cele Festiwalu: 

- rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu, 

- integrowanie środowisk przedszkolnych, 

- promocja pracy i twórczości nauczycieli, 

- wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne. 

V. Założenia festiwalu: 
1. Festiwal ma charakter koncertowej prezentacji. 

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym do 6 roku 

życia oraz uczniowie zerówek mieszkający na terenie Gminy Wejherowo 

3. Do udziału w Festiwalu zapraszamy solistów i grupy, 

4. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce,  

5. Uczestnicy mogą śpiewać z osobą akompaniującą lub podkładem muzycznym z płyty CD 

lub z Pendrive, który należy dostarczyć w dniu Festiwalu, 

VI. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 

1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2019 r. 

na adres centrumkultury@bckgw.pl lub na adres pocztowy: Biblioteka i Centrum Kultury 

Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino z dopiskiem: „Gminny 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ”. 

2. O przyjęciu do Festiwalu zgłaszający zostaną poinformowani telefonicznie do 26 kwietnia 

2019 r. 

VII. Postanowienia ogólne: 

1.Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny. 

2.Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz upominek. 

3.Organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, 

pianino oraz poczęstunek, 

4.Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych, 

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie wynikłe w trakcie Festiwalu rozpatruje Organizator, 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia Festiwalu (o czym  

uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie), 

7.W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość do odwodnia 

Festiwalu, 

8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia określonej liczby uczestników ze 

względu na ograniczenia czasowe Festiwalu.  

9.Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas Festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie i 

rozpowszechnianie uczestnicy nie otrzymują honorarium. 



 

 

10.Opiekunowie wraz uczestnikami Festiwalu powinni zgłosić się do organizatora grupy, 

przynajmniej 30 min przed rozpoczęciem Festiwalu w celu potwierdzenia przybycia, i 

przekazania ewentualnego podkładu muzycznego z płyty CD lub PenDrive. 

11.Festiwal Piosenki Przedszkolnej jest jednodniowy.  

12.Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia 

mienia uczestników Festiwalu. 

14.Rezygnacja z udziału w festiwalu lub inne zmiany powinny zostać zgłoszone najpóźniej 

na tydzień przed Festiwalem. 

VIII. Kontakt do Organizatora: 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 

kontakt: 58 736-47-85, 58 736-47-76 

e-mail: centrumkultury@bckgw.pl 

www.bckgw.pl 

szczegółowych informacji udziela:  

 

- Aleksandra Lewandowska – Instruktor ds. kultury 

    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042 

    e-mail: a.lewandowska@bckgw.pl 

- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz 

    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705 

    e-mail: d.wicka@bckgw.pl 


