
 

 

 

 

Liceum  Ogólnokształcące w Lipnie  

i Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri  

organizują 

 

konkurs interpretacji piosenek 

przedwojennych 

 

Śpiewamy stare  przeboje 
 

Konkurs odbędzie się w ramach 5. Jubileuszowego Przeglądu 

Twórczości Filmowej „Pola i inni”   trwającego w Lipnie  

w dniach   26 – 29 maja 2011r. 

 
Adresowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 
 

CELE 

- popularyzacja piosenek z okresu międzywojennego 

- stworzenie okazji do prezentacji talentów wokalnych młodzieży 

- rozwijanie zainteresowań  historią naszego kraju 

- wymiana doświadczeń
 

TERMINY 

-  31 marca 2011r.  nadsyłanie zgłoszeń 

- 19 kwietnia 2011r.  eliminacje  wstępne: aula  LO  Lipno  ul. Traugutta 1 

- 26 maja 2011 r.  finał konkursu: kino Nawojka w Lipnie ul. Mickiewicza 33 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN   

 
KONKURSU  INTERPRETACJI PIOSENEK PRZEDWOJENNYCH 

„ŚPIEWAMY STARE PRZEBOJE” 
 

 

§1. Przebieg  konkursu 

 

1. Zgłoszenia solistów lub zespołów wokalnych (wypełniony 

kwestionariusz) należy przesłać pocztą do dnia   31 marca 2011r.  pod 

adresem: Liceum Ogólnokształcące  87 – 600 Lipno ul. Traugutta 1 z 

dopiskiem Konkurs „Śpiewamy stare przeboje” lub faxem  54 287 25 62 

2. Organizatorzy  przeprowadzą eliminacje wstępne, które  odbędą  się w 

auli Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie w dniu   19 kwietnia 2011r.  o 

godzinie 10.00. Jury wybierze  10  finalistów konkursu. 

3. Prezentacje  finałowe  solistów  lub  zespołów wokalnych  wytypowanych 

podczas eliminacji wstępnych odbędą  się 26 maja 2011 r. w kinie 

„Nawojka” w Lipnie ul. Mickiewicza 33. O godzinie koncertu finaliści 

zostaną powiadomieni przez organizatorów. 
 

§2. Zasady konkursu 
 

1. Konkurs skierowany jest do  uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować 1 utwór z repertuaru 

artystów z okresu międzywojennego. 

3. Należy samodzielnie zaśpiewać utwór (zabrania się używania playback’u 

podczas występu). 

4. Wykonawcy wspomagają swoje prezentacje podkładem muzycznym 

          (zapis cyfrowy –  płyta CD) lub żywym akompaniamentem        

           (organizator zapewnia jedynie pianino). 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego 

ustalenia kolejności przesłuchań. Kolejność zostanie podana przed 

rozpoczęciem konkursu (pod uwagę brane będzie miejsce zamieszkania 

uczestnika). 

§3.  Jury 

 

     1.Prezentacje będą oceniane przez osoby profesjonalnie związane z muzyką     

        lub  teatrem. 

     2. Jury będzie brało pod uwagę: 



  umiejętności wokalne, 

 muzykalność, 

 autorską interpretację piosenek (szczególnie cenne są nowatorskie 

pomysły muzyczne i interpretacyjne), 

  dobór repertuaru do możliwości wykonawczych, 

 osobowość artystyczną. 

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  
 

§4. Nagrody 

 

1. Za  I, II i III miejsca  przyznawane są nagrody rzeczowe. 

2. Jury ma prawo zadecydować o ewentualnych wyróżnieniach, za które 

nie są przewidziane nagrody rzeczowe. 

 

§5. Organizatorzy 

 

1. Organizatorem konkursu są:  Liceum Ogólnokształcące w Lipnie i 

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri.  

2. Koordynatorzy  konkursu: Maria Kowalewska, Dorota Łańcucka, 

Wanda Mróz – LO Lipno   tel. 54 287 25 62  

       e – mail: watoka@wp.pl 

3. Adresy  organizatorów: Liceum Ogólnokształcące 87 – 600 Lipno  

ul. Traugutta 1  

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne 87 – 600 Lipno  

ul. Kościuszki 19 

4. Informacje o konkursie i festiwalu można uzyskać na stronach 

internetowych:    www.polanegri.pl  oraz  www.lolipno.oswiata.org.pl  

 
 

§6. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszony uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji 

Konkursu i Przeglądu w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez 

organizatora, sponsorów oraz patronów medialnych. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do 

organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.polanegri.pl/
http://www.lolipno.oswiata.org.pl/
http://www.mlodetalenty.com/
http://www.mlodetalenty.com/
http://www.mlodetalenty.com/
http://www.mlodetalenty.com/


 

 

 

Konkurs interpretacji piosenek przedwojennych 

Śpiewamy stare  przeboje 
Lipno 2011 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

 

 

………………….. 
Pieczęć instytucji zgłaszającej 

 

 

Imię i nazwisko  wykonawcy…………………………………………….. 

 

Nazwa i adres instytucji delegującej ……………………………………... 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Wiek wykonawcy …………………………. 

 

Tytuł utworu   ……………………………………………………………… 

 

Autorzy  słów i muzyki  …………………………………………………………. 

 

Przedwojenny  wykonawca  ………………………………………………….. 

 

Potrzeby techniczne ………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………. 

 

Kontakt z uczestnikiem:  nr telefonu  ………………….. E – mail ……………. 

 

Kontakt z opiekunem: nr telefonu ………………………E – mail …………….. 

 

 

 

 

……………………………                                              ……………………… 
Miejscowość i data                                                                                                Podpis osoby zgłaszającej  


