
 
 

Regulamin konkursu wokalnego 
„Jesień w sztuce” 

 
I. Organizator. 

Wiejski Dom Kultury w Psarach, ul. Św. Floriana 4, tel. 32 61 38 263,  
e-mail: wdkpsary@tck.trzebinia.pl 
 

II. Cel konkursu: 
- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych 
interpretacji znanych utworów muzycznych, 
- propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów 
artystycznych i wychowawczych. 
- promowanie talentów muzycznych mieszkańców i uczniów szkół 
Powiatu Chrzanowskiego 

 
III. Uczestnicy konkursu. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich 
Powiatu Chrzanowskiego. 
Konkurs rozstrzygnięty zostanie bez podziału na kategorie wiekowe. 

 
IV. Warunki uczestnictwa. 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie utworu 
muzycznego nawiązującego do tematyki jesiennej w warstwie 
słownej lub melodycznej (np. poprzez nastrojowość). 

2. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem 
komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.  

3. Każdy z uczestników przygotowuje tylko jeden utwór, a czas 
prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

4. Nagranie musi być zapisane w formacie MP4 na płycie CD i wraz  
z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczone do           
WDK w Psarach do 22.10.2021r. (od poniedziałku do piątku  

 w godz. od 14.00 do 19.00). 
     Karta zgłoszenia stanowi załącznik niniejszego regulaminu. 
5. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu. 
6. Organizator nie zwraca nagrań konkursowych. 
7. W związku z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, 

telefon, nazwa i adres szkoły) każdy uczestnik musi dołączyć do 
zgłoszenia wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(wzory w załączniku). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego, nieodpłatnego 
wykorzystania wykonanego utworu wraz z wizerunkiem 
uczestników w publikacjach na portalach internetowych 
zarządzanych przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini z 
zaznaczeniem imienia i nazwiska. 

 



 
 
 

V. Zasady oceniania i przyznawania nagród. 
1. Oceny występów i wyłonienia laureatów dokona profesjonalne jury 

powołane przez organizatora konkursu. 
2. Jury podczas oceny weźmie pod uwagę dobór repertuaru, przekaz 

emocjonalny, ogólne wrażenie artystyczne. 
3. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
4. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 

laureatów. 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych, 
od niego niezależnych. 

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
TCK w Trzebini do dnia 19.11.2021r. 

3. O dacie i sposobie odbioru nagród organizator poinformuje 
laureatów telefonicznie lub mailowo do dnia 30.11.2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Prosimy wypełniać drukowanymi literami. 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………… 
 
Wiek i klasa ……………………………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły ……………………………………………..…………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Kontakt (telefon, e-mail rodzica, opiekuna lub nauczyciela)  
 
………………………………………………………. 
 
Kategoria: muzyka 
 
Tytuł i autor utworu:  
 
1.……………………………………………………………………czas ……. 
 
 
       ……………………………. 
      (podpis rodzica, opiekuna lub nauczyciela) 
 
 
 


