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REGULAMIN  KONKURSU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO 

 TALENTSTART 2021(online) 

 

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,  

strony internetowe: https://www.facebook.com/ckip.lososina https://ckip.lososina.pl/  

https://www.youtube.com/c/CentrumKulturyiPromocjiGminyŁososinaDolna 

 

2. 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 podczas występów 

e/ promocja utalentowanych wykonawców 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

Dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Łososina Dolna i okolic.  

Wokaliści (śpiew a capella, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym)  

Instrumentaliści (gra solo, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym) 

Osoby biorące udział w konkursie będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych : 

 

- I - do 8 lat 

- II - 9 do 11 lat 

- III - od 12 do 14 lat 

- IV - od 15 lat 

Uczestnicy wykonują jeden wybrany utwór muzyczny w dowolnej tematyce; utwór może być 

znany lub specjalnie skomponowany, czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

 

4. KWALIFIKACJE 

a/ warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w konkursie jest dostarczenie na nośniku 

danych nagrania filmu wideo z wykonaniem utworu oraz kompletnie wypełnionej  

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

https://www.facebook.com/ckip.lososina
https://www.youtube.com/c/CentrumKulturyiPromocjiGminyŁososinaDolna
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Konkurs wokalno-instrumentalny „TALENTSTART”  

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna  

33-314 Łososina Dolna 400,  

 

lub za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych typu wetransfer.com lub Dysk Gogle 

http://drive.google.com  na adres naszej poczty elektronicznej: ckip@lososina.pl  

 

b/ termin nadsyłania zgłoszeń do 21.02.2021 roku włącznie. 

 

c/ o zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora 

pocztą e-mail, bądź telefonicznie. 

 

d/ na konkurs należy przesłać film wideo z wykonaniem utworu „na żywo” bez jakiegokolwiek 

montażu czy obróbki w możliwie jak najlepszej jakości.  

 

e/ na filmie powinna być ukazana sylwetka uczestnika umożliwiająca jego identyfikację,  

 

f/ w przypadku instrumentalistów na nagraniu powinny być widoczne też ręce uczestnika 

grającego na instrumencie.  

 

g/ nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane w terminie od momentu ogłoszenia 

konkursu (03.02.2021r.) 

 

h/ zwracamy uwagę aby podkład utworu stanowił tło wykonania, a nie przysłaniał głównej linii 

melodycznej.  

 

i/ każdy wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednego utworu.  

 

j/ organizatorzy opublikują nagrodzone nagrania w formie koncertu laureatów 28 lutego 2021r. 

na profilu Facebook oraz kanale YouTube:  
https://www.facebook.com/ckip.lososina 

https://www.youtube.com/c/CentrumKulturyiPromocjiGminyŁososinaDolna  

 

k/ Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do publikacji wybranych materiałów.  

 

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

 

5. 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,  

- interpretacja prezentowanych utworów, zachowanie sceniczne, 

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

- ogólny wyraz artystyczny, jakość nagrania. 

 

http://drive.google.com/
mailto:ckip@lososina.pl
https://www.facebook.com/ckip.lososina
https://www.youtube.com/c/CentrumKulturyiPromocjiGminyŁososinaDolna
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c/ Jury może przekwalifikować uczestnika do innej kategorii. 

d/ werdykty Jury zostaną zawarte w protokole przeglądu i nie podlegają odwołaniu.  

e/ Organizator może wytypować wybranych uczestników do występów podczas innych 

organizowanych przez siebie wydarzeń. 

6.  NAGRODY 

Łącza pula nagród w konkursie wynosi 3500 złotych. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Łososina Dolna. Dodatkowo laureaci będą mieli możliwość nagrania  

1 utworu podczas profesjonalnej sesji w studiu nagrań znajdującym się w Centrum Kultury. 

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 przesłanego materiału wideo w serwisach społecznościowych, stronach 

internetowych, 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 

  

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. 


