
REGULAMIN

I GMINNEGO KONKURSU

PIOSENKI POLSKIEJ



§1  ORGANIZATOR

1. I Gminny Konkurs Piosenki Polskiej  zwany dalej  Konkursem, organizowany jest  przez

Rydzyński Ośrodek Kultury. 

2. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela Rydzyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 7

 64-130 Rydzyna, tel. 65 5380-583  lub782 790 527 w godzinach pracy tj., poniedziałek od

godz. 8.00 do 16.00 wtorek-piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30. 

§2 CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży, 

d) promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej

w zakresie muzyki, 

g) rozwijanie talentów estradowych, 

h) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym (uczniowie szkół

podstawowych i gimnazjalnych), zameldowani na terenie Gminy Rydzyna. 

2.  W  Konkursie  biorą  udział  tylko  i  wyłącznie  soliści  i  solistki.  Konkurs  nie  dotyczy

występów zespołów wokalnych i muzycznych. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych: 

a) soliści i solistki – klasy I – III szkoły podstawowej 

b) soliści i solistki – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

c) soliści i solistki – gimnazjum 

4.  We  wszystkich  etapach  Konkursu  każdemu  niepełnoletniemu  uczestnikowi  musi

towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). 



5. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną

lub inny dowód tożsamości.  

§4 ZAKRES PREZENTACJI

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego w języku polskim

acapella lub  z akompaniamentem (półplayback – CD, pendrive lub akompaniator).  

2.  Utwór  nie  może  zawierać  wulgarnych,  dyskryminujących  treści  oraz  elementów

promujących używki.  

§5 WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego,

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych

o których mowa w przedmiotowym regulaminie. 

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica

lub opiekuna prawnego. 

3.  Formularz  zgłoszeniowy należy  dostarczyć  osobiście  lub listownie  w terminie  od  dnia

ogłoszenia konkursu do dnia 21 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu) na adres: Rydzyński

Ośrodek Kultury, ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna z dopiskiem na kopercie „I Gminny Konkurs

Piosenki Polskiej” 

4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.rok.rydzyna.pl oraz w

Rydzyńskim Ośrodku Kultury, ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna. 

5.  Dostarczenie  formularza  zgłoszeniowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków

przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  (Dz. U. Nr 133, poz.

883). 



§6 ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH

1.  Konkurs  odbywa  się  jednoetapowo.  Z  każdej  kategorii  wiekowej  wyłonimy  jednego

zwycięzcę, który zaprezentuje się ponownie podczas finału kończącego konkurs.

1) Prezentacja  uczestników zakwalifikowanych  do udziału w Konkursie  na podstawie

złożonych formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w dniu 13 maja 2017 r. (sobota) w

sali widowiskowej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie, ul. Rynek 7, 64-130

Rydzyna,  wg  programu  godzinowego,  który  udostępniony  zostanie  na  stronie

internetowej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury nie później niż w dniu 8 maja 2017 r.

(poniedziałek). Program dostępny będzie także w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. 

2) W  przypadku  dużej  liczby  zgłoszeń,  organizator  zastrzega  sobie  prawo

przeprowadzenia eliminacji w rozbiciu na dwa dni, tj. 13 i 14 maja 2017 r.  

3) Prezentacje  odbywać  się  będą  z  podziałem  na  poszczególne  kategorie  wiekowe.

Porządek  występów  w  danej  kategorii  odbywać  się  będzie  wg  kolejności

alfabetycznej. 

4) Uczestnik eliminacji prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny w języku

polskim   acapella  lub  z  akompaniamentem  (półplayback  –  CD,  pendrive  lub

akompaniator). Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.  

5) Płyta  CD  lub  pendrive  z  podkładem  muzycznym  musi  zostać  dostarczona  do

organizatora  do dnia 5 maja 2017r. Płyta lub pendrive powinna zawierać następujące

dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania

nagrania. Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego.

6) Jury  konkursowe,  w skład  którego  wejdą  przedstawiciele  środowiska  muzycznego

wyłoni  najlepszych  wykonawców,  którzy  zakwalifikowani  zostaną  do  finału

Konkursu. 

7) Jury konkursowe oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki), 

                  b) umiejętności wokalne, 

                  c) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu

piosenki. 

8) Jury  sporządzi  stosowny  protokół  z  Konkursu,  który  dostępny  będzie  na  stronie

internetowej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury www.rok.rydzyna.pl



§7 NAGRODY

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a) MIEJSCE I-III – nagroda rzeczowa i dyplom (w każdej kategorii) 

b) MIEJSCE IV i dalsze – dyplomy 

§8 INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyt CD,

pendrive, oświetlenie. 

2.  Uczestnicy  pokrywają  we  własnym  zakresie  koszty  przejazdu  i  ubezpieczenia  na

wszystkich etapach Konkursu. 

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  przedmiotowego  Regulaminu.  Wszelkie

zmiany  oraz  informacje  dot.  Konkursu  publikowane  będą  na  stronie  internetowej

Organizatora, tj. www.rok.rydzyna.pl.  

4.  Kwestie  sporne,  nieobjęte  regulaminem  lub  wymagające  dodatkowych  interpretacji

rozstrzyga organizator.   



ZAŁĄCZNIK 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

I GMINNY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 ………………………..………………………………….……….……………......................................
2.ROK  URODZENIA / KLASA
...…………………………………………………………………………………………………………
3. PLACÓWKA  DELEGUJĄCA: ……………………….
…………………………………………………………………………………
4. INSTRUKTOR/OPIEKUN: …………………………………………...…..………………...
……………………………………….
 ADRES KORESPONDENCYJNY: ………………………………………….………………...

……………….........................................
 TELEFON KONTAKTOWY: 
……………………………………………………………………………………………………………
  E-MAIL
……………………………………………………………………………………………………………
5. TYTUŁ  UTWORU
………………………………………………………….………………………………………………
6. CZAS TRWANIA: …………………………….…………………………..
……………………………............................

* Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Konkursu i akceptuję go.      

   * należy wypełnić x            

 
…………………………                                                                        ………………………...
       miejscowość i data podpis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kartę zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 21 
kwietnia 2017r. na adres:  
Rydzyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 7 , 64-130 Rydzyna 


