
Regulamin Gminnego Konkursu Wokalnego 

pod patronatem artystycznym Mateusza Mijala 
 

 

I. Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2,  

32- 080 Zabierzów, 12 285 11 79 

 

 

II. Cele konkursu:  

 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych. 

2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja polskich piosenek oraz walorów 

artystycznych. 

3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji utworu  

4. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.  

5. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych  

i dorobku artystycznego. 

6. Wyłonienie utalentowanej młodzieży i zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki. 

 

III. Uczestnicy, zasady konkursu: 

 

1. Adresatami konkursu są dzieci, młodzieży i dorosłych do 21 roku życia z terenu Gminy 

Zabierzów. 

2. Kategorie konkursu: 

 

- Kategoria I soliści i solistki - uczniowie klas 0 - III  

- Kategoria II soliści i solistki - uczniowie klas IV - VI 

- Kategoria III soliści i solistki- uczniowie klas VII, VIII oraz gimnazjum  

- Kategoria IV soliści i solistki - uczniowie szkół średnich i dorośli /do 21 r.ż/ 

 

2. Z każdej kategorii wiekowej wybrany zostanie jeden zwycięzca, który wystąpi na scenie  

z Mateuszem Mijalem podczas XIX Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach. 

 

3. Nagrodę główną otrzyma jeden solista wybrany spośród wszystkich kategorii wiekowych  

/nagranie demo w profesjonalnym studio oraz warsztaty wokalne/. 

 

4.  Każdy z uczestników wykonuje jeden utwór wybrany przez Jury spośród trzech nadesłanych 

piosenek. Piosenka musi być w języku polskim.  

 

5. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, 

melodie tradycyjne, własne kompozycje muzyczne itp.).  

 



6.Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą  

lub z podkładem muzycznym z płyty CD. 

 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach .  

 

Etap I.  

Eliminacje wstępne polegały będą na wyłonieniu finalistów przez komisję powołaną przez 

Dyrektora SCKiPGZ na podstawie nadesłanych nagrań audio. Nadesłane nagrania (3 piosenki) 

będą oceniane pod względem: oryginalności oraz walorów artystycznych tekstu, muzyki  

i wykonania, własnego wkładu autorskiego w prezentowane utwory oraz doboru repertuaru.  

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z materiałem audio upływa z dniem 31.05.2019 r. Karty 

zgłoszeń wraz z materiałem audio należy dostarczyć do siedziby SCKiPGZ (ul. Szkolna 2, 32-

080 Zabierzów, 12 285 11 79) lub na adres e-mail sckipgz@zabierzow.org.pl 

 

Etap II.  

Eliminacje gminne- występ/prezentacja wybranych finalistów konkursu na żywo przed JURY  

/z udziałem Mateusza Mijala/ odbędzie się  w dniu 7.06.2019 r., o godz. 14:00 na scenie 

Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.  

 

Etap III.  

Występ finałowy na scenie z Mateuszem Mijalem podczas XIX Rodzinnego Pikniku 

Ekologicznego w Bolechowicach, w dniu 14.07.2019 r.  

 

8. Nagrodą w Konkursie jest występ finałowy z Mateuszem Mijalem, udział w indywidualnych 

warsztatach wokalnych oraz nagranie demo w profesjonalnym studio.  

 

9. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz 

ogólny wyraz artystyczny. Jury zostanie powołane przez dyrektora SCKiPGZ 

 

10. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu, wraz z ze zgłoszeniem konieczne jest dostarczenie nagrania 3 utworów 

na dowolnym nośniku.  

 

11. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 31 maja 2019 roku, osobiście lub drogą mailową. 

 

12. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofon, odtwarzacz płyt.  

 

13. Utrwalenie przebiegu konkursu 

a) Przegląd będzie utrwalany na zdjęciach, nośnikach audio i video. 

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz 
prasie 

lokalnej. 

c) Udział w konkursie i wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody 



na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach 
wyszczególnionych w pkt 13 b. 

d) Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru przeglądu 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników 
będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stornach 
internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający 
z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 
rachunkowej (dot. laureatów konkursu). Administratorzy mogą przekazać dane 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. 
Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna,  
że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs wokalny 

 

 

1. Imię i nazwisko  

 

......................................................................................................................................................  

 

2. Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe /telefon i adres e-mail/ 

 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 

3. Kategoria wiekowa konkursu  

 

.......................................................................................................................................................  

 

4. Klasa, rodzaj i adres szkoły (dla uczniów)  

 

........................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................  

 

5. Imię i nazwisko opiekuna (tel. kontaktowy)  

 

........................................................................................................................................................  

 

6. Tytuły i autorzy utworów 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

 

7. Wymagania dotyczące warunków scenicznych i sprzętu  

 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

 

 

 



miejscowość i data czytelny podpis uczestnika lub opiekuna  


