
REGULAMIN II KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  

„SCENA DLA CIEBIE”  

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy 

ulicy Wojska Polskiego 7. 

2. Konkurs zrealizowany zostanie 14 maja 2019 roku w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka 

Kultury. 

§2   CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja muzyki wśród dzieci i młodzieży. 

2. Pomoc utalentowanej młodzieży w rozwijaniu zainteresowań i osiągnięć artystycznych. 

3. Konfrontacje dorobku młodych artystów. 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wokaliści – amatorzy, uczniowie szkół podstawowych (w tym 

klas gimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w Instytucjach Kultury (w wieku szkoły podstawowej)  

z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. 

2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

Próby akustyczne g. 9.00 – 9.50 

Kategoria w/g klas Godziny 

I  I - III PSP 10.00 – 11.15 

II  IV - VI PSP 11.30 – 12.45 

III  VII - VIII PSP + Klasy gimnazjalne 13.00– 14.00 

* Podane godziny mogą ulec zmianie.  

* Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do Konkursu i czas przesłuchań zostanie 

ogłoszona przez Organizatora w dniu 8 maja 2019 roku na stronie internetowej 

www.sok.strzelce.pl  

3. Każda instytucja może wydelegować dwóch przedstawicieli w każdej kategorii wiekowej.                      

W przypadku większych placówek liczba uczestników może zostać zwiększona do trzech 

przedstawicieli w każdej kategorii wiekowej ( po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem). 

4. Uczestnicy przygotowują jedną dowolną piosenkę. Rada Artystyczna może jednak w 

wyjątkowych sytuacjach poprosić o wykonanie dodatkowej piosenki.  

5. Zgłoszenie w formie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik 

do niniejszego Regulaminu należy przesłać na adres Organizatora –  

 Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie 

bądź drogą emaliową na 

  mirek.sok@strzelce.pl     do dnia 8 maja 2019 r.  do godziny 14:00 . 

6. W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

limitu miejsc. Kryterium uczestnictwa w konkursie będzie stanowiła wtedy kolejność zgłoszeń. 

http://www.sok.strzelce.pl/
mailto:mirek.sok@strzelce.pl


Decydującym będzie data stempla pocztowego,  data wpływu poczty elektronicznej lub data 

złożenia karty w biurze Organizatora. 

7. Zgłoszony utwór nie może być zmieniony. 

8. Osoba podpisująca kartę zgłoszenia – opiekun wokalisty potwierdza jednocześnie zapoznanie 

się z Regulaminem. 

9. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i oświadczenia zamieszczony jest na stronie 

internetowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury.                                                                                  

www.sok.strzelce.pl  zakładka - konkursy/scena dla ciebie/. 

§4  SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu. 

2. W trakcie Konkursu uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów/opiekunów. 

3. Podkłady muzyczne na pendrive, ewentualnie płycie CD należy dostarczyć w dniu konkursu – 

podkłady na innych nośnikach nie będą odtwarzane. Mile widziane będą podkłady przesłane 

drogą mailową (z opisem) na adres mirek.sok@strzelce.pl . 

4. Ramowy program Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

6. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez Dyrektora 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

&5  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz zdjęć 

wykonywanych podczas imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz 

zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w 

Konkursie. 

§6  RADA ARTYSTYCZNA 

1. Radę Artystyczną tworzyć będą artyści i specjaliści dzieła muzycznego. 

2. Członkowie Rady oceniać będą: walory głosowe, muzykalność, interpretację, dobór repertuaru 

i wyraz artystyczny. 

3. Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. Organizator nie ma wypływu na werdykt Rady.  

§7  NAGRODY 

1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w Konkursie. 

3. GRAND PRIX KONKURSU – nagroda specjalna  

 Zaproszenie do występu na „dużej” scenie Jarmarku Strzeleckiego, który odbędzie 

się 22 czerwca 2019 roku na Stadionie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.  

 Sesja nagraniowa w studiu nagrań SOK „Kanciapa”  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminowych bez podania przyczyny. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

http://www.sok.strzelce.pl/
mailto:mirek.sok@strzelce.pl

