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                  Międzynarodowy Festiwal-konkurs  twórczości  

"Krąg Przyjaciół" 

 
           
 

                                              REGULAMIN 

 

ZGŁOSZENIA DO 20 CZERWCA 2022 R.  
Ilość miejsc ograniczona.  
 

Festiwal-Konkurs odbędzie się  25-26  czerwca 2022 r. 
 

      Organizatorzy: .  
Fundacja „Inicjatywa”, Polska 
Organizacja „Spiwograj”, Ukraina  
 
 

Cele Festiwalu: 
Wspieranie i umacnianie polsko-ukraińskiej przyjaźni  

 Odrodzenie, ochrona i rozwój kultur narodowych; 
 nawiązywanie twórczych kontaktów między uczestnikami, wymiana wiedzy o pracy; 
 Rozwój twórczości dzieci i młodzieży. 

 
 

Harmonogram Festiwalu: 
 25.06.2022 -   dzień konkursowy   
 26.06.2022 – wyniki konkursu 

 

Nagrody: 
 

 Dyplomy Laureatów 1,2,3 miejsc w każdej kategorii (w wersji elektronicznej dla samodzielnego wydruku) 
Najwyższa nagroda – Dyplom Grand Prix (w wersji elektronicznej dla samodzielnego wydruku) 
 
Każdy opiekun artystyczny otrzymuje dyplom podziękowania 
 
Kategorie: 

 Wokal ( soliści, dueci, zespoły i chóry): 
wokal estradowy; 
wokal ludowy; 
wokal akademicki; 
Wokal jazzowy. 

 

 Taniec( soliści, dueci, zespoły): 
taniec ludowy; 
taniec klasyczny; 
taniec współczesny; 
taniec estradowy; 
taniec stylizowany ludowy; 
taniec towarzyski; 
taniec nowoczesny. 
 
 

 Inne kategorie (soliści, dueci, zespoły): 
cyrk ; 
recytacja; 
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małe formy teatralne; 
teatr mody; 
instrumentaliści. 
 

Grupy wiekowe: 
 0 grupa – 0-5 lat 

 I kategoria 6-9 lat; 
 II kategoria  10-13 lat; 
 III kategoria 14-16 lat; 
 IV kategoria  17-23 lat; 
 Profesjonalna grupa  (bez limitu wiekowego). 

 

UWAGI ORGANIZATORA: 
 W konkursie mogą wziąć udział grupy, koła zainteresowań, zespoły działające w szkołach, ośrodkach kultury 

oraz innych placówkach wychowawczych i oświatowych. Soliści i zespoły bez ograniczeń wiekowych mogą też 

zgłaszać się indywidualnie (uczestnik niezależny); 

 Do udziału w programie konkursowym zgłaszany jest jeden utwór do 5 minut; 
 Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest nadesłanie go online do Organizatora najpóźniej w oznaczonym 

terminie oraz uiszczenie opłaty wpisowej. 

Zgłoszenia elektroniczne pod linkiem 

https://forms.gle/CyVkXj2KtiaYGrZ86 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Po dokonaniu opłaty zgłoszone utwory i prace malarskie zostaną wysłane 

do członków jury. 

KONTO W BNP PARIBAS: 21 1750 0012 0000 0000 4001 5426  

tytuł przelewu: darowizna!  

Darowizna:  

- solo / 1 utwór – 29 zł 

- duet  / 1  utwór – 44 zł 

- od 3 osób i więcej /  1 utwór – 58 zł 

Wideo będzie rozmieszczone na stronie youtube organizatora z Ukrainy  

https://www.youtube.com/channel/UChqv6N9IJngFI_ocJmfZUKg 

Jury i ocenianie: 
 

 Program konkursu oceniany jest przez międzynarodowe jury według 10 punktowej systemy. 
 

Kryteria oceny: 
 Fantazja twórcza - spójność stylu, oryginalność, wartość artystyczna, dokładność etnograficzna, oryginalność, 

jakość materiału muzycznego; 
 Emocje, ekspresja artystyczna; 

 technika wykonania - styl, wnikliwość artystyczna, intonacja, integralność kompozycji; 
 Wygląd - wygląd kostiumów, design, nowoczesność, innowacyjność i kreatywność, plastyka, rekwizyt.              
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