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§1 

ORGANIZATOR 

1. Konkurs na talent muzyczny ,,Muza w kapciach” zwany dalej Konkursem, organizowany jest 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. 

2. Wszelkie informacje nt. Konkursu udzielane są telefonicznie pod nr tel. 600-348-682 lub 

mailowo pod adresem gokirczarna@gmail.com. 

§2 

TERMIN KONKURSU 

Zgłoszenie oraz film należy przesłać do dnia 04.06.2020 r. Po prawidłowym zgłoszeniu, na adres 

mailowy osoby zgłaszającej udział zostanie wysłany link do folderu w którym należy zamieścić 

film. 

Nagrania konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora pod wydarzeniem na facebooku 

w dniu 10.06.2020 r. 

Głosowanie w formie polubień będzie trwało do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.00. 

Finał konkursu i prezentacja laureatów odbędzie się 10.07.2020 r. 

 

§3 

CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie osób uzdolnionych muzycznie, 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników, 

d) promocja twórczości muzycznej, 

e) odkrywanie nowych talentów, 

f) promocja wykonawców biorących udział w Konkursie, 

g) wyłonienie utalentowanych uczestników oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 

muzyki, 

h) rozwijanie talentów estradowych, 

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

j) twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, 
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§4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie gminy Czarna. 

2. W Konkursie biorą udział osoby śpiewające i grające na instrumentach muzycznych, soliści, 

duety, zespoły itp. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych: 

a) 0 – 6 lat 

b) 7 – 14 lat 

c) 15 lat i więcej 

4) O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje średnia wieku członków 

zespołu. 

 

§5 

ZAKRES PREZENTACJI 

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja dowolnego utworu muzycznego w formie audio-video. 

Mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe i kompozycje własne. 

2. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących 

używki. 

3. Utwór może być wykonany dowolną techniką, acapella, z podkładem lub towarzyszeniem 

akompaniamentu. 

 

§6 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, załącznika RODO,  

oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie. 

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

3. Kartę zgłoszeniową oraz załącznik RODO należy wydrukować, ręcznie wypełnić i podpisać oraz 

zeskanować i przesłać do dnia 04.06.2020 r. na adres mailowy gokirczarna@gmail.com. 

W tytule wiadomości należy napisać ,,Muza w kapciach”. W wiadomości zwrotnej uczestnik 

otrzyma link z dostępem do folderu, w którym należy umieścić gotowy film konkursowy. 

4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.gok-czarna.pl oraz na profilu 

https://gok-czarna.pl/
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facebook GOKiR w Czarnej. 

5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

 

§7 

ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI MUZYCZNYCH 

1)  Konkurs odbywa się jednoetapowo. 

2) Uczestnik Konkursu prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny. Prezentacja nie 

powinna być dłuższa niż 5 minut. 

3) Uczestnik nagrywa swoją prezentacje audio-video w dowolnej formie i udostępnia plik z filmem 

dodając go do folderu, który zostanie udostępniony przez Organizatora w momencie zgłoszenia 

udziału w Konkursie. 

4) Nazwa pliku z filmem powinna zawierać imię  i nazwisko oraz tytuł wykonywanego utworu. 

5) Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego wyłoni 

najlepszych wykonawców. 

6) Jury konkursowe oceniać będzie:   

a) umiejętności muzyczne oraz muzykalność, 

b) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie, 

c) poziom interpretacji, 

d) zachowanie podczas nagrania, 

e) poziom trudności utworu, 

f) wykonanie utworu 

7) Jury zastrzega sobie prawo do własnej oceny według kryteriów niewymienionych w regulaminie,      

a opartych o zasady profesjonalizmu scenicznego. Zastrzega sobie również prawo do swobodnego 

podziału nagród według własnych kryteriów szczegółowych niewymienionych w niniejszym 

regulaminie. 

8) Jury konkursowe wyłoni laureatów Konkursu (po trzy miejsca w każdej kategorii). 

9) Z obrad jury sporządzony zostanie stosowny protokół, który zostanie opublikowany na stronie 
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internetowej oraz na profilu facebook GOKiR w Czarnej. 

10) Nagrodę Publiczności otrzyma uczestnik, którego film umieszczony w poście pod wydarzeniem 

konkursowym otrzyma największą ilość polubień. Pod uwagę będą brane wyłącznie polubienia 

filmiku zamieszczonego pod wydarzeniem. 

 

§8 

NAGRODY 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a) MIEJSCE I-III – nagroda rzeczowa i dyplom (w każdej kategorii) oraz występ na żywo podczas 

koncertu laureatów w terminie możliwym do organizacji wydarzeń w placówkach kultury. 

b) MIEJSCE IV i dalsze – dyplomy 

 

§9 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 

2.Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga 

organizator. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do 

jego przestrzegania. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

5. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej dostępny 

przez cały okres trwania Konkursu. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również 

przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zapobieżenia 

i niezależnych od organizatorów. 


