
 

1  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wojska Polskiego 7. 

2. Konkurs zrealizowany zostanie 5 kwietnia 2022 roku w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

3. Konkurs „SCENA DLA CIEBIE” jest przeglądem powiatowym w ramach  LUBUSKICH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH. 

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  

• Uczestnikami Konkursu mogą być wokaliści – amatorzy, uczniowie szkół i zajęć artystycznych z terenu powiatu strzelecko-

drezdeneckiego. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DOKONUJĄ PLACÓWKI DELEGUJĄCE. 

• Grupy wiekowe: 

grupy  rocznik godziny 

I 2013 -2016 10.00 

II 2010 - 2012 11.30 

III 2007 - 2009 13.00 

IV 2006 - 2001 14.00 

* Podane godziny mogą ulec zmianie. 

• Kategorie wykonawcze:  

 

KAT. 
A 

soliści i duety  
KAT. 

B 
małe zespoły wokalne (3-

8 wykonawców) 

 

• UWAGA!!    INSTYTUCJA MOŻE WYDELEGOWAĆ W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ DWÓCH PRZEDSTAWICIELI    

- LUB DUET (KAT.A)  

- I MAŁY ZESPÓŁ WOKALNY - JEDEN NA SZKOŁĘ LUB INSTYTUCJĘ  (KAT.B) 

• W przypadku zespołów o klasyfikacji do kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu. W przypadku duetu 
decyduje wiek starszego wykonawcy. 

• Uczestnicy przygotowują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z podkładem muzycznym.  



• Zgłoszony utwór nie może być zmieniony. 

• ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:  - należy dokonać poprzez formularz dostępny na  na stronie internetowej 

www.sok.strzelce.pl/konkursy/lka/  do dnia 31 marca 2022 r.  

(Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do Konkursu i czas przesłuchań zostanie ogłoszona przez Organizatora w dniu 

1 kwietnia 2022 roku.) 

• PODKŁADY MUZYCZNE:   - mile widziane będą podkłady przesłane drogą mailową (z opisem) na adres 

mirek.sok@strzelce.pl  ewentualnie na pendrive, które należy dostarczyć w dniu konkursu – podkłady na innych 

nośnikach nie będą odtwarzane.  

• LIMIT MIEJSC:  w przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu 

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

• Formularz zgłoszeniowy –potwierdza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem. 

4  SPRAWY ORGANIZACYJNE  

• Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu. 

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

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

• Wszystkie sprawy sporne nieujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

5  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

• 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 

• Radę Artystyczną tworzyć będą artyści i specjaliści dzieła muzycznego. 

• Członkowie Rady oceniać będą: walory głosowe, muzykalność, interpretację, dobór repertuaru i wyraz artystyczny. 

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

7  NAGRODY 

• W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w Konkursie. 

• GRAND PRIX KONKURSU  – nagroda specjalna ( w każdej kategorii wiekowej) NOMINACJA do FINAŁU 

Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022, które odbędą się w Zielonej Górze, 28-29.04.2022r.  

• Rada Artystyczna finału w Zielonej Górze może przyznać nominacje do udziału w KONCERCIE GALOWYM i 

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2022. 

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

• Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2022 r. 

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

