
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

,,Co nam w duszy gra”- Dąbrowa song 

 

Patronat: Wójt Gminy Świlcza, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki I Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów                               

„Co nam w duszy gra”. 

2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. 3 Maja w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36 – 071 

Trzciana, tel. 17 851 – 40 – 28, adres email konkursdabrowasong@o2.pl 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu w całości i oznacza, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 

w nim zasad. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w regulaminie dany uczestnik 

traci prawo do udziału w konkursie.  

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji przekazywanych 

im drogą mailową, a także stosowania się do zasad określonych przez jury konkursu.  

 

§ 2  

CELE KONKURSU 

1. Celami konkursu są:  

 wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnych uzdolnieniach,  

 popularyzacja działań artystycznych w szkołach na terenie Gminy Świlcza, 

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

 rozwijanie kreatywności i zainteresowań młodzieży, 

 umożliwienie prezentacji swoich uzdolnień i pasji.  

 

§ 3 

 KWALIFIKACJE DO KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Świlcza, którzy posiadają szczególne uzdolnienia i chcą je 

zaprezentować publicznie.  

2. Utwór może być wykonany solo z podkładem muzycznym, z własnym akompaniamentem 

lub w zespole wokalno-instrumentalnym. 

3. Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie oraz jego regulamin do szkół 

podstawowych drogą mailową.  

4. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają mailowo zgłoszenie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 - do 23 kwietnia 2019 r. 

5. Kwalifikację do konkursu uzyskują uczniowie ze szkół, którzy przesłali do organizatora 

prawidłowo wypełnione zgłoszenie.  



6. Maksymalna liczba uczestników z każdej szkoły to 6 osób.  

7. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć organizatorowi podkład muzyczny do swojego 

występu na wolnym od wad fizycznych nośniku lub za pomocą Internetu w terminie  

do 13 maja 2019 r.  

8. W przypadku rezygnacji danego uczestnika lub danej szkoły z udziału w konkursie osoba 

wyznaczona do kontaktu z organizatorem ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o 

tym koordynatora konkursu do 20 maja 2019 r. 

 

§ 4  

PPZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2019 r. Będzie polegał na publicznym 

zaprezentowaniu swoich umiejętności.  

Godzina rozpoczęcia: 11:00. 

Miejsce: scena plenerowa na stadionie sportowym w Dąbrowie (w przypadku złych 

warunków atmosferycznych konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  

w Dąbrowie). 

3. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu konkursu w godzinach 10:00 – 10:30. 

Zgłoszenie się po godz. 11:00 może skutkować dyskwalifikacją.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą 

legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości i stwierdzenie przez organizatora 

zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w karcie uczestnika.  

6. Konkurs składa się z jednego etapu i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 wokaliści, 

 zespoły wokalno-instrumentalne .  

7. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w kolejności nadesłanych zgłoszeń.  

8. Występ każdego uczestnika zapowiadają osoby prowadzące konkurs.  

9. Występ nie może być dłuższy niż 4 minuty.  

10. Występ odbywa się do podkładu muzycznego według własnego wyboru.  

11. W występach uczestników mogą wziąć udział osoby trzecie (np. osoby akompaniujące), 

które nie biorą udziału w konkursie.  

 

§ 5  

OGRANICZENIA 

1. Uczestnicy nie mogą być ubrani niestosownie lub prowokacyjnie.  

2. Występy nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.  

3. Uczestnik nie może używać niebezpiecznych przedmiotów i substancji oraz ognia.  

4. W czasie występów niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, 

wykorzystywanie niestosownych piosenek lub używanie wulgarnych słów.  

5. Występy nie mogą zawierać treści dyskryminujących oraz naruszać praw osób trzecich.  

6. Uczestników konkursu obowiązują ogólne zasady kultury osobistej.  



7. Uczestnicy muszą dostosować swoje występy do możliwości technicznych sceny.  

8. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD. Potrzeby w tym 

zakresie należy wskazać w karcie uczestnika.  

9. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie i zdyskwalifikować uczestnika 

konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego regulaminu.  

 

§ 6 

 OCENIANIE UCZESTNIKÓW 

1. Występy uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

2. Jury konkursu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wykonuje 

inne zadania zapisane w niniejszym regulaminie.  

3. Jury przyznaje punkty każdemu uczestnikowi w skali od 1 do 10 w głosowaniu tajnym.      

O wyniku końcowym decyduje suma przyznanych punktów.  

4. Laureata konkursu i osoby wyróżnione wyłania jury podczas narady po zakończeniu 

występów.  

5. Laureatem konkursu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę punktów. Kolejne 

osoby, według liczby uzyskanych punktów, otrzymują wyróżnienia.  

6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 8  

NAGRODY 

1. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator oraz sponsorzy.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

3. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przez 

przewodniczącego jury wyników konkursu.  

4. Uczestnik konkursu może odebrać nagrodę tylko w dniu 24 maja 2019 r., i tylko po 

podpisaniu protokołu przekazania nagrody przez pełnoletniego opiekuna uczestnika.  

5. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną lub otrzymania ich 

ekwiwalentu pieniężnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). 

Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, 

sprzedawca).  

 

§ 9 

 KONTAKT 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać telefonicznie dzwoniąc pod numer 

koordynatora konkursu: 606 690 451. 

 

 



§ 10 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają obowiązek zapewnić mu opiekę 

podczas trwania konkursu, a także bezpieczny przyjazd na konkurs i powrót do domu.  

2. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom konkursu i nie ponosi za nich 

odpowiedzialności zarówno podczas trwania konkursu, jak i w czasie ich przyjazdu na 

konkurs oraz powrotu do domu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez uczestnika 

konkursu. Ich zabezpieczenie należy wyłącznie do uczestnika.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść występu oraz niebezpieczeństwa 

związane z występem uczestnika.  

5. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem w terminie do 6 czerwca 2019 r. Organizator jest zobowiązany do 

rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego reklamację.  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego regulaminu.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich 

ustaw.  

8. Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieuregulowanych regulaminem lub 

odpowiednią ustawą, podejmuje przewodniczący jury konkursu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie 

bez podania przyczyny lub zmiany jego harmonogramu, o czym informuje uczestników 

konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „Co nam w duszy gra” 

 

 

Pełna nazwa szkoły: 

 

 

 

Adres szkoły: 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej 
do kontaktu z organizatorem:  

 

 

Numer telefonu: 

 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

Imiona i nazwiska uczestników 
konkursu: 

Klasa do której uczęszczają 
uczestnicy konkursu: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

…………………………………… 

 

 

 

Zgłoszenie należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres  

konkursdabrowasong@o2.pl do 23 kwietnia 2019 r. 

 



 

Załącznik nr 2  

 

KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE „Co nam w duszy gra”  

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………..  

 

Szkoła, do której uczęszcza uczeń: ………………………………………………..  

 

Adres szkoły ucznia: ………………………………………………..  

 

Klasa: ………..  

 

Data urodzenia: ………..………..  

 

Adres mailowy ucznia/ opiekuna ………………………………………………..  

 

Imiona i nazwiska prawnych opiekunów: ………………………………………………..  

 

Numer telefonu prawnego opiekuna: ………..………………..…..  

 

Oryginalny tytuł, autor muzyki i słów wykonywanego utworu 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………..…  

Podkład muzyczny będzie prezentowany (właściwe podkreślić)  

• na instrumencie (we własnym zakresie) • na nośniku pamięci 

 

 

Kartę należy wypełnić pismem komputerowym, wydrukować i przekazać organizatorowi wraz 
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) pocztą tradycyjną lub 
osobiście do 10 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

………………………………………………………, dnia…………………………………… 

(pieczęć szkoły) 

…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

udziałem w konkursie „Co nam w duszy gra” 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… 

zamieszkała/y  

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 w …………………………………………………… 

wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych 

w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy i szkoły mojego 

dziecka/podopiecznego/mojej osoby przez Szkołę Podstawową Dąbrowie w związku z 

udziałem w zorganizowanym konkursie.  

Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa w Dąbrowie. 

 

Wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na 

publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach 

organizowanego konkursu w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w 

celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych 

poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji 

informacji: 

a) w Internecie, np. na stronie internetowej szkoły, 

b) TV, lokalnej prasie i powstałych publikacjach, 

c) kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach, 

d) tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły. 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis 

rodzica/ opiekuna prawnego)  

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak 

możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie. 


