
II FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ w SZKOCJI: 
 

przy wsparciu Konsulatu RP w Edynburgu 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Festiwalu jest Akademia Języka Polskiego im. Gen. 

Stanisława Maczka przy ECP w Edynburgu. 
 

2. Festiwal Piosenki Polskiej w Szkocji realizowany jest w celu wspierania 
młodych talentów wokalnych wśród Polonii mieszkającej w Szkocji, a 

także rozwijania ich pasji oraz zainteresowań muzycznych i 
artystycznych. 

 

3. GŁÓWNE ZASADY REGULAMINOWE:  

 

• Każdy wykonawca przedstawia jeden utwór, długość prezentacji nie 
może przekraczać 4 minut. 

  

• Dopuszcza się repertuar dowolny, dostosowany do wieku wykonawcy.  

• W Festiwalu Piosenki Polskiej w Szkocji mogą wziąć udział dzieci i 

młodzież polonijna śpiewające solo od 4 do 15 roku życia oraz Duety i 

Zespoły rodzinne lub szkolne bez ograniczeń wiekowych. 

• Każdy uczestnik może przesłać jedną piosenkę śpiewaną po polsku w 

swojej kategorii wiekowej. 

• Festiwal trwać będzie od 01.08.2022 - 23.10.2022 

 

• Festiwal złożony jest z trzech etapów: 

o I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 01.08-30.09.2022 

o II etap – PREZENTACJA przesłanych do nagrań – 03.10-10.10.2022 

o III etap – Koncert Laureatów, ogłoszenie wyników oraz rozdanie 

nagród – 23.10.2022 

• Wyniki oraz prezentacja nagrań zostaną podane na fanpage Akademii 

Języka Polskiego im. Gen. Stanisława Maczka przy ECP oraz na stronie 
www.ecp-scotland.co.uk  

 



• Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez 
prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się 

na stronie www.ecp-scotland.co.uk, w zakładce Festiwal Piosenki  

• Nagrania wraz z formularzem należy przesłać w terminie 1.08-

30.09.2022 na adres: festiwalpiosenki@ecp-scotland.co.uk  

• Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych, 

poziomo i ze statycznego ujęcia. 

• Opis filmu konkursowego musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, 

kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia), tytuł wykonywanego utworu, 
nazwa szkoły polonijnej (w przypadku, gdy uczestnik jest uczniem szkoły 

polonijnej). 

• Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub 

akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja 

wokalna). 

• Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w 

postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże 

audio-wideo. 

• Występy uczestników oceniane będą przez Jury wybrane przez 

Organizatora.  

• Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną 

odpowiedzialność. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany 

terminu oraz odwołania konkursu bez podawania przyczyn. 

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z 

członkami Jury. 

4. Kategorie wiekowe 

• Od 4 do 6 lat 

• od 7 lat do 10 lat 

• od 11 lat do 15 lat 

• Duety/Zespoły. 

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.  

Kategoria Duety/Zespoły, to kategoria dla grup od 2 osób w każdym wieku, 
otwarta dla rodzeństw wraz z rodzicami i dziadkami oraz uczniów z 

nauczycielami. 

 

 



5. Kryteria oceny i nagrody 

• Jury w swojej ocenie będzie kierować się następującymi kryteriami: 

o doboru repertuaru; 

o wykonanie; 

o wyczucia rytmu; 

o ogólnego wyrazu artystycznego; 

• Nagrody:  

o Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy; 

o Laureaci otrzymają statuetki; 

o Jury może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród; 

 

Szczegółowych informacji na temat festiwalu udziela Małgorzata Firlit,  

e-mail: malgorzata.firlit@ecp-scotland.co.uk lub telefonicznie pod numerem 

+44 7542134315 

 

Osoby zgłaszające solistów i zespoły do udziału w Festiwalu Piosenki Polskiej w 

Szkocji wyrażają zgodę na rejestrację obrazów i dźwięków na współcześnie 
dostępnych nośnikach oraz na wykorzystanie ich przez Organizatora Festiwalu, 

Akademię Języka Polskiego im. Gen. Stanisława Maczka przy ECP oraz 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celach informacyjnych, promocyjnych i 
edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.  

PODPISANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA JEST RÓWNOZNACZNE Z 

PRZYJĘCIEM ZASAD USTALONYCH W REGULAMINIE. 

Serdecznie zapraszamy, życząc udanych występów! 

 


