
Regulamin na konkurs pt. „Piosenka wakacyjna” 

 

Regulamin konkursu   

§ 1 
Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie wokalnym pt. „Piosenka wakacyjna” zwanym 

dalej w treści regulaminu „konkursem”. 

1.   Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim.                

2.   Uczestnikami konkursu mogą być: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych         

z terenu Gminy Świerklaniec, zwani dalej „Uczestnikami”. 

§ 2 
Występy konkursowe  

1.    Tematem konkursu jest piosenka o tematyce wakacyjnej . 

2.    Celem konkursów wokalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury jest popularyzacja piosenek 

o różnej tematyce.  

 

§ 3 

Kategorie 

1. Występy solowe - uczestnicy zostaną przydzieleni do jednej z dwóch grup wiekowych: 

 I grupa - dzieci w wieku od 6 do 10 lat (rocznikowo) 

 II grupa - dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat (rocznikowo) 

Uczestnicy występują pojedynczo, prezentują jedną piosenkę wykonaną acapella lub z dowolnym 

akompaniamentem, dopuszczalny jest podkład CD. Utwory prezentowane są z pamięci.  

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy dokonać w terminie do dnia 17 maja 2019 roku.                                   

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu   z siedzibą w 

Nakle Śląskim ul. Główna 52.                                               

      (załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa)                                                                                                        

2. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez rodziców, opiekunów prawnych bądź przez przedszkola, szkoły i inne 
instytucje z terenu gminy Świerklaniec (każdorazowo wymagane jest zgłoszenie wypełnione przez 

rodzica/opiekuna prawnego).  

 
3. GOK może przetwarzać dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszeniowej oraz bezpłatnie wykorzystywać    

wizerunek uczestnika konkursu w celach związanych z realizacją zadań statutowych placówki.  

Dane niezbędne do organizacji konkursu będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną, zaś wizerunek 

będzie przetwarzany dopóki będzie obowiązywała zgoda. 
 

 

 

 



 

§ 5 
Nagrody 

1. Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu  

z siedzibą w Nakle Śl. przy ul. Głównej 52.  

2.   W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia.  

3.   Laureaci zostaną wymienieni w prasie i na stronie internetowej www.domkulturyswierklaniec.naszgok.pl 

oraz na portalu społecznościowym Facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu. 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja Konkursowa wyłoniona przez organizatora oceniać będzie według następujących kryteriów: 

     - zgodność z tematem 

- dykcja, 

- poprawność intonacyjna śpiewu, 

- znajomość tekstu,  

- interpretacja, 

- prezencja sceniczna, 

- pomysłowość i oryginalność. 

2. Wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej (zgodnie z § 3 Kategorie) 

3. Wybór laureatów nastąpi dnia 31 maja 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego      

terminu z przyczyn organizacyjnych przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania konkursu. 
  

4. Nagrody będą wydawane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich 

równowartości w gotówce. 
 

 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1.   Kolejność występów ustala Organizator. 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Przypadki niezawarte w regulaminie i inne 

kwestie sporne rozpatrywane będą przez Jury. 

3.   Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej. 

4.   Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: goknaklo@tlen.pl, lub  pod nr telefonu                     

32 284 35 57 

5.   Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana w archiwum GOK.   

6.   Koszty związane z udziałem w konkursie (przejazd) pokrywa uczestnik.  
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