REGULAMIN
XI POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem XI Powiatowego Konkursu Piosenki Polskiej, zwanego dalej „konkursem”
jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, zwany w dalszej części regulaminu
„Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu otwockiego. W Konkursie mogą brać
udział soliści w sześciu kategoriach wiekowych oraz duety dzieci w wieku przedszkolnym.
Wykonawcy przygotowują dwie dowolnie wybrane piosenki polskie. Dobór repertuaru
powinien być dopasowany do wieku uczestnika.
3. Instytucja zgłasza maksymalnie po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej, lub
dwa duety w przypadku przedszkoli. Istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych.
4. Cele konkursu:
- wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie
muzyki,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzacja rodzimej twórczości artystycznej,
- umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
5. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej
www.gok-wiazowna.pl (zwanej dalej „stroną konkursową”).
6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora i Uczestników Konkursu.
§2
Przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2018 r., które
powinno zawierać: 1) kartę zgłoszenia, 2) nagranie jednego utworu (w formacie mp3 nie musi być profesjonalne).
2. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl; w wersji
tradycyjnej – pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41,
05-462 Wiązowna, lub osobiście: w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –20:00.
3. W przesłuchaniach konkursowych wystąpią wykonawcy zakwalifikowani po przesłuchaniu
nadesłanych zgłoszeń (mp3). Wyniki kwalifikacji opublikowane zostaną na stronie
www.gokwiazowna.pl oraz na Facebooku na stronie
https://www.facebook.com/wiazowna.gok/ - do dnia 19.04.2018 r. Uczestnik/uczestnicy są
zobowiązani przygotować dwa utwory w języku polskim (tekst i muzyka polskich
autorów), z których co najmniej jeden będzie prezentowany podczas przesłuchania
24.04.2018 r.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 24.04.2018 r. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41.
5. Kategorie wiekowe uczestników:
- Przedszkole - soliści,
- Przedszkole - duety,
- Szkoła podstawowa I-III – soliści,

- Szkoła podstawowa IV-VI – soliści,
- klasy VII-VIII i gimnazjum - soliści
- Szkoły ponadgimnazjalne – soliści.
6. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- technika, emisja głosu i dykcja,
- interpretacja, gra aktorska,
- ogólny wyraz artystyczny.
7. Kolejność występów ustala organizator.
8. Harmonogram z godzinami przesłuchań (zakwalifikowanych) poszczególnych grup
wiekowych ukaże się na stronie konkursowej do dnia 20.04.2018 r.
9. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu
przesłuchań.
10. Lista laureatów konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora w dniu
27.04.2017 r.
§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które spełniają warunki określone w § 1 niniejszego
regulaminu oraz do dnia 13.04.2018 r., przekażą prawidłowo wypełnione Karty Zgłoszeń oraz
nagrania do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
2. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
3. Zgłoszenia można dokonać jedynie za pośrednictwem Karty Zgłoszenia.
4. Uczestnicy zgłoszeni do Konkursu muszą podpisać zgodę na wykorzystywanie wizerunku
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiązownie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje opiekun prawny.
Zgoda stanowi załącznik do regulaminu.
5. Koszty dojazdu i ubezpieczenia pokrywa uczestnik.
6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.
§4
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci rzeczowej.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.
3. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
2. W przypadku nie spełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z Konkursu z przyczyn formalnych.
3. Kwestie nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Organizatorem
Tel. 22 780 41 79
mail: zapisy@gok-wiazowna.pl
Załączniki:
- Karta Zgłoszenia
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku

KARTA ZGŁOSZENIA
XI Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej
GOK Wiązowna 2018
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko solisty / duetu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instytucja delegująca / lub wpisać samodzielne zgłoszenie
Kategoria (zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem)
o Przedszkola - soliści
o Przedszkola - duety
o Klasy I-III - soliści
o Klasy IV-VI - soliści
o Klasy VII-VIII i gimnazja – soliści
o Szkoły ponadgimnazjalne - soliści
o Dorośli - soliści

Akompaniament (zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem)
o Pianino
o Gitara
o Keyboard
o Podkład CD
o Inny ( proszę podać jaki)…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba przygotowująca solistę / duet:
………………………………………………………………………………………….……………..

Tytuły utworów:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
Autorzy: Słowa ………………………..…………….…………… Muzyka …………………………………………..……
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Autorzy: Słowa ………………………..………….……………… Muzyka
…………………………….………..…………………………
Informacje dodatkowe ( zapotrzebowanie: mikrofon, statyw, krzesło itp.)
……………………………………………………..………………

Adres e-mail i telefon do kontaktu:
..………………………………………..…………………………………..………………………
…………………………………………….
(Pieczątka instytucji zgłaszającej)

….…………………………………………..
(Podpis osoby przygotowującej)

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Wiązownie
ul. Kościelna 41; 05-462 Wiązowna
tel./fax. 22 780-41-79
www.gok-wiazowna.pl
email: gok@gok-wiazowna.pl

Wiązowna, dn. ……………………

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
Ja, niżej podpisany (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy i prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i dystrybucję zdjęć, nagrania dźwiękowego lub
filmowego z moim wizerunkiem z wydarzenia: X Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz materiałów będących
relacjami z powyższego wydarzenia i umieszczenia powyższych materiałów na serwerach i
stronach internetowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: YouTube, Vimeo,
Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy Wiązowna, Powiatu Otwockiego, gazety
lokalne.
Prawa do artystycznych wykonań należą do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Realizowane reportaże mają na celu promowanie wydarzenia, organizatora, miejsca oraz
artystów i imprez, których nagrania dotyczą.

Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika (opiekuna prawnego):
……………………………………………………………………

