
 

I Powiatowy Festiwal Piosenki  

dla dzieci i  młodzieży z niepełnosprawnościami  

„Usłyszcie Nas ”  
    

 

Regulamin Festiwalu 

 

I. Organizator konkursu 

• Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii 

Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 30 70 170 

• pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego – Wiesławy Pawłowskiej 

 

II. Cele festiwalu: 

• Przeciwdziałanie izolacji i rozwój aktywności osób z niepełnosprawnościami. 

• Krzewienie kultury muzycznej wśród osób z niepełnosprawnościami. 

• Propagowanie piosenki polskiej.  

• Rozbudzanie muzycznych pasji. 

• Wzmacnianie  wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami ze 

wszystkich typów szkół  placówek specjalnych w kategorii soliści. 

2. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem placówek 

kulturalnych, oświatowych, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych.   

3. Uczestnicy wykonują jedną polską piosenkę ze swoim podkładem muzycznym, 

akompaniamentem lub a’capella.  

4. Podkład muzyczny do wykonywanego utworu, powinien być dostarczony mailem wraz 

z kartą zgłoszenia, podczas dokonywania zgłoszenia do Festiwalu.  

5. Zgłoszenie musi zawierać kartę uczestnika z podpisaną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie www.mdk-

inowroclaw.pl w zakładce „konkursy” oraz podkład muzyczny w formacie MP 3 

do wykonywanego utworu. 

http://www.mdk-inowroclaw.pl/
http://www.mdk-inowroclaw.pl/


6. Zgłoszenia należy wysłać  na adres: imprezy@mdk-inowroclaw.pl lub dostarczyć 

osobiście do  Młodzieżowego  Domu  Kultury im. J. Korczaka,  ul. Najświętszej Marii 

Panny 14-16,  88-100 Inowrocław. 

7. Zgłoszenia chętnych przyjmujemy do piątku, 7 kwietnia 2023 r. 

 

IV. Termin i miejsce Festiwalu: 

Konkurs odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2023  roku, o godzinie 17.00 

w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu. 

 

V. Kryteria oceny i nagrody:  

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny  

prezentacji oraz wyłoni laureatów Festiwalu. 

2. Jury oceniać będzie uczestników konkursu według następujących kryteriów: 

• Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

• Ogólny wyraz artystyczny 

• Oryginalność interpretacji 

• Ocenie nie podlega dykcja 

3. Jury przyzna wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne. 

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

5. Werdykt Jury, rozdanie nagród nastąpi w dniu Festiwalu, w Młodzieżowym Domu 

Kultury im. J. Korczaka w czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 

 

VII. Uwagi końcowe 

• Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na 

potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

• Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na użycie wizerunku, fotografowanie 

i nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów dotyczących Konkursu na stronie 

i facebooku Organizatora oraz w mediach lokalnych. 

• Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela od poniedziałku do piątku 

w godzinach  9.00 – 15.00,  Małgorzata Herrmann-Amonowicz,   

e-mail: imprezy@mdk-inowroclaw.pl     
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