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Regulamin I edycji konkursu  

„Muzyka łączy pokolenia – święto piosenki polskiej lat 60, 70 i 80” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem I edycji konkursu „Muzyka łączy pokolenia – święto piosenki polskiej 
lat 60, 70 i 80”  - konkursu piosenki polskiej lat 60, 70 i 80 dla dzieci i młodzieży  
uzdolnionej muzycznie z Powiatu Otwockiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Osiecku „Nasza Szkoła”, zwany w dalszej 
części regulaminu „Organizatorem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się na 
terenie Powiatu Otwockiego. 
Wykonawca  przygotowuje dwie  polskie  piosenki  z  lat 60 ,70 i 80,  zachowując  
oryginalną linię melodyczną. Uwaga!  Liczy  się rok  publicznego  wykonania  
piosenki,  a gdy  nie  jest to możliwe do ustalenia – rok płytowego nagrania piosenki. 
Za  piosenki  polskie  uważa  się piosenki   napisane   i   skomponowane   przez   
polskich   autorów  słów  i  polskich kompozytorów. 

3. Zgłaszający są zobowiązani do przesłania na adres naszaszkola@onet.com.pl 
 do 19 maja 2016 r. (czwartek) wypełnionej czytelnie Karty Uczestnika, którą należy 
pobrać ze Strony Konkursowej. 

4. W  czasie  Konkursu  wykonawcy  wystąpią z własnym  akompaniamentem  lub  
podkładem muzycznym. Płytę z podkładem muzycznym w formacie audio CD 
Uczestnik winien dostarczyć Organizatorowi przed występem (minimum 30 minut 
wcześniej). Płyta wina być opisana: imieniem i nazwiskiem/nazwą Uczestnika, 
tytułem wykonywanego utworu. 

5.  Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2016 r. (niedziela) w hali Zespołu Szkół  
w Osiecku przy ul. Warszawskiej 61. 

6. Cele Konkursu: 
 promocja piękna polskiej piosenki lat 60,70 i 80; 
 zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności wokalnych; 
 umożliwienie Uczestnikom występu na dużej scenie przed publicznością  

i jurorami; 
 z motywowanie młodych wykonawców do dalszego rozwijania zdolności 

muzycznych. 
7. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www. 

osiecksp.edupage.org (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). 
8. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Powiat Otwocki Stolica Kultury 

Mazowsza 2016”. 
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9. 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. Podczas Konkursu Uczestnicy prezentują utwory w języku polskim (ze słowami 
 i muzyką polskich autorów).  

2. Każdy Uczestnik wykonuje jeden z dwóch zgłoszonych przez siebie utworów. Jury 
może prosić o prezentację drugiej piosenki.  

3. Konkurs odbywa się w kategoriach: 
 Kategoria I – soliści, dzieci w wieku 7 –10 lat; 
 Kategoria II – soliści, dzieci i młodzież w wieku 11 – 14 lat; 
 Kategoria III – soliści, dzieci i młodzież w wieku 15 – 19 lat; 
 Kategoria IV – soliści, 19+ 
 Kategoria V – zespoły wokalne i wokalno– instrumentalne . 

4. Jury wybrane przez Organizatora oceni występy Uczestników biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: 

 umiejętności wokalne (warunki głosowe, czystość intonacyjna, dykcja); 
 interpretacja (oryginalność, zrozumienie i przekaz treści); 
 dobór repertuaru (wartości artystyczne, skala trudności, aranżacja utworu). 

5. Jury, w przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego poziomu, 
zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureatów wszystkich miejsc w danej 
kategorii. 

6. Kolejność występów ustala Organizator. Harmonogram przesłuchań poszczególnych 
uczestników ukaże się na Stronie Konkursowej 30 maja 2016 r. (poniedziałek) oraz 
na miejscu,w dniu Konkursu. 

7. Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród i dyplomów wszystkim laureatom 
odbędzie się po zakończeniu Konkursu. 

§ 3. 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. 

§ 4. Polityka prywatności 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity  
Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 
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2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 
jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia  
i nazwiska w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora 
(zdjęcia, filmy, relacje pisemne). 

§ 5.Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku  
z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora; 

2. W przypadku nie spełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma 
prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu z przyczyn formalnych; 

3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników; 
4. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Koordynatorem 

Konkursu: Anna Czarnecka-Markowska, tel.609 544 405, naszaszkola@onet.com.p . 
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