
 

Powiatowy Konkurs „O Złotą Nutkę” 

- z cyklu „Szukamy talentów” 

 
Konkurs odbędzie się po raz dwudziesty drugi. Impreza jest  

organizowana, aby dać szansę rozwoju utalentowanym wokalnie 

dzieciom. 

 

Organizator: 

- Centrum Kultury w Ropczycach 

 

Termin i miejsce imprezy: 

Koncert finałowy odbędzie się 8 maja 2022 r.  

godz. 15.00 (niedziela)  

sala widowiskowa Centrum Kultury w Ropczycach  

Eliminacje: 25, 26, 27.04 2022 roku  

(sala widowiskowa Centrum Kultury). 

25.04.2022 r. - (poniedziałek) od godz. 17.00 - dzieci z klas 0-III 

26.04.2022 r. - (wtorek) od godz. 17.00 - dzieci z klas IV-VI  

27.04.2022 r. - (środa) od godz. 17.00 -młodzież z kl. VII-VIII 

 

Podczas eliminacji wykonywana jest jedna piosenka, dowolnie 

wybrana przez uczestnika.  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin 

 rozpoczęcia i daty eliminacji, o czym poinformujemy  

 telefonicznie. 

 

Cele imprezy: 

- rozwój zainteresowań muzycznych 

- prezentacja dorobku artystycznego 

- popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży 

- wymiana pomysłów i doświadczeń 

- wyszukiwanie utalentowanych dzieci 

- dobra zabawa dla wszystkich 

Laureaci zobowiązani są do występu podczas dwóch imprez organi-

zowanych przez Centrum Kultury w Ropczycach. 

  

Zasady organizacyjne 

 

1.W konkursie mogą brać udział soliści i duety. 

 Wykonawcom mogą towarzyszyć chórki (nie więcej niż 3 osoby). 

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

 dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej 

 dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej 

 młodzież z klas VII – VIII szkoły podstawowej 

4. Dzieci z I i II kat. wiekowej przygotowują dwa dowolne utwory 

z repertuaru polskich wykonawców. Natomiast  młodzież z klas  VII - 

VIII  SP 

- pierwszy utwór – piosenka  dowolna 

- drugi utwór - to piosenka ogólnie związana  z miastem, ulicą, 

 historią kraju, miejscem zamieszkania, na przykład „Tyle słońca w 

całym mieście”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna.”. Do prezentacji 

należy przygotować własne podkłady muzyczne wyłącznie na pendrive 

,formacie WAV,MP3. 

 Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie nagrań. 
 Nie dopuszcza się wykorzystywania podkładów muzycznych zawierają-

cych nagrane partie wokalne.  

5.  Karty zgłoszenia  należy przesłać do 20.04.2022 r. 

 na adres: Centrum Kultury w Ropczycach  

( po terminie karty zgłoszenia nie zostaną przyjęte) 

 

6. Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji do koncertu 

finałowego oraz przyzna: 

- najlepszym wykonawcom w poszczególnych kategoriach nagrody rze-

czowe, 

- zwycięzcom w każdej kategorii - statuetki Złotej Nutki. 

7.Organizator nie ma wpływu na werdykt profesjonalnego jury. Decyzje 

jury są niepodważalne. 

8.Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru 

- interpretacja utworu 

- prezentacja na scenie 

- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny  

oddanie klimatu piosenki. 

 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Łącała 

tel. 017 22 18 228 

 

 

Zgłoszenia  proszę przesłać na adres (na następnej stronie): 

 



 
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH 

IM. JÓZEFA MEHOFFERA 

UL. BURSZTYNA 1 

TEL. (0-17) 22 – 18 – 228 

FAX. (0-17) 22 – 10 – 198 

E-MAIL. CK@ROPCZYCE.INFO.PL 

 WWW.ROPCZYCE.INFO.PL
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