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REGULAMIN  KONKURSU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO 

 

 TALENTSTART 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,  

adres: 33-314 Łososina Dolna 400, tel./fax 184448078, e-mail: ckip@lososina.pl,  

www: https://www.facebook.com/ckip.lososina  

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:  

 

I etap - przesłuchania indywidualne uczestników przez Jury odbędą się w dniu  27.02.2020 r. 

 

II etap - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, w dniu 07.03.2020 r. 

 

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina 

Dolna.  

3. CELE KONKURSU 

 

a/ prezentacja, popularyzacja różnych interpretacji utworów wokalnych i instrumentalnych 

b/ umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców 

c/ umożliwienie zaprezentowania własnych kompozycji 

d/ nabywanie doświadczeń estradowych 

e/ promocja utalentowanych wykonawców 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Konkurs odbędzie się z podziałem na kategorie:  

 

1) soliści wokaliści (śpiew a capella, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym)  

2) soliści instrumentaliści (gra solo, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym) 

3) grupy wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne (śpiew a capella, z 

akompaniamentem,  z podkładem muzycznym, do 15 osób) 
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b/ konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych 

 

- I - do 9 lat 

- II - 10 do 14 lat 

-III - od 15 do 19 lat 

c/ dodatkowo przewidziano podział uczestników konkursu na dzieci i młodzież kształcącą się 

w placówkach zawodowych ( szkoła muzyczna ) i hobbistycznie ( placówki i organizacje 

wychowania pozaszkolnego typu MDK, GOK, GCK, MGOK, WOK, itp. ) 

d/ uczestnicy lub grupy wykonują utwory muzyczne w dowolnej tematyce; utwory mogą być 

znane lub specjalnie skomponowane, 

e/ czas prezentacji na scenie nie może przekroczyć 5 minut, 

f/ w przypadku uczestnika, któremu akompaniuje instrumentalista lub zespół muzyczny 

prosimy o wyraźne zaznaczenie kategorii konkursowej, w jakiej wykonawca chce być oceniony 

g/ w przypadku prezentacji z podkładem muzycznym, nośnik z utworami (format mp3, lub CD 

– AUDIO) uczestnik dostarcza do organizatora konkursu najpóźniej dzień przed występem. 

Nośnik musi być opisany (imię i nazwisko uczestnika, oraz tytuł utworu). Pliki dźwiękowe 

niemożliwe do odtworzenia z winy uczestnika dyskwalifikują go z konkursu, 

h/ uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości, 

i/ osoby nieletnie powinny znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, 

j/ Organizator może zwrócić się z prośbą do uczestnika o dodatkowe informacje. 

 

5. KWALIFIKACJE 

 

a/ warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie 

wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres: 

 

Konkurs wokalno-instrumentalny „TALENTSTART”  

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna  

33-314 Łososina Dolna 400  

 

lub poczta e-mail na adres: ckip@lososina.pl  

 

b/ termin nadsyłania zgłoszeń do 21.02.2020 roku włącznie. 

c/ o zakwalifikowaniu uczestników do poszczególnych etapów uczestnicy zostaną 

powiadomieni przez Organizatora pocztą e-mail oraz na stronie internetowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Łososina Dolna https://www.facebook.com/ckip.lososina, 

www.ckip.lososina.pl  

6. OCENA WYKONAWCÓW 

a/ poziom artystyczny oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora, składające się z 

muzyków, nauczycieli, oraz osób z branży muzycznej. 

b/ kryteria oceny:  

- umiejętności wokalne/instrumentalne ( intonacja, poczucie rytmu ) 

- dobór repertuaru i aranżacja,  
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- interpretacja prezentowanych utworów, 

- tekst i muzyka (w przypadku nowych, własnych kompozycji),  

- zachowanie sceniczne, 

- ogólny wyraz artystyczny, jakość nagrania. 

 

c/ Jury może przekwalifikować uczestnika do innej kategorii. 

d/ werdykty Jury zostaną zawarte w protokołach każdego etapu przeglądu i nie podlegają 

odwołaniu.  

e/ Organizator może wytypować wybranych uczestników do występów podczas 

organizowanych przez siebie wydarzeń. 

7.  KRYTERIA TECHNICZNE 

Organizatorzy zapewniają profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz obsługę 

akustyczną. 

8. UWAGI ORGANIZACYJNE 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Łososina Dolna jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna z siedzibą w 33-314 

Łososina Dolna 400, tel.: 18 444 80 78, adres e-mail: ckip@lososina.pl, reprezentowane przez 

Dyrektora. 

a/ poprzez przystąpienie do uczestnictwa w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania przez 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997 r. Nr 133,  poz. 883 ze zm.)    

b/ uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na: filmowanie, fotografowanie, 

nagranie, przetwarzanie, odtwarzanie, odtwarzanie publiczne w tym utrwalanie, wydawanie na 

wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym prezentowanych utworów oraz koncertów, 

publikację występu, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wykorzystanie ich i 

wizerunku do celów statutowych Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna   

c/ uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu oświadcza, że zapoznał się z klauzulą 

informacyjną RODO Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna umieszczoną na 

stronie internetowej www.ckip.lososina.pl 

d/ uczestnik nie może dochodzić jakichkolwiek roszczeń od organizatora z tytułu praw 

autorskich 

e/ sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

f/ Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu 

g/ Organizator może zmienić terminy poszczególnych etapów lub odwołać konkurs bez podania 

przyczyny 

h/ Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i ubezpieczenia uczestników konkursu 

  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 444 80 78  

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zwraca się uprzejmą prośbą do Dyrekcji 

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych także placówek pozaszkolnych o rozpropagowanie 

przeglądu. 


