
 
 

 
Konkurs współfinansuje        Patronat Honorowy: 

Marek Sowa  

        Marszałek Województwa Małopolskiego 

REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

WSPÓŁORGANIZATOR: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie 

PATRONAT HONOROWY: Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego 

TERMIN I MIEJSCE: 7-06-2013 – Sala Widowiskowa Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie 

/32-444 Głogoczów 406/ 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje Opiekun (Nauczyciel/Rodzic) ucznia lub grupy 
uczniów poprzez wysłanie na adres: poangielsku@glogoczow.pl wypełnionej Karty zgłoszenia 
stanowiącej załącznik do Regulaminu. Karta zgłoszenia dostępna jest również pod adresem 
internetowym www.glogoczow.pl.Opiekun może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 występy. Jedna 
osoba może wystąpić w Konkursie jeden raz. 

2. Termin składania zgłoszeń: 13.05.2013-26.05.2013r. 
3. Organizator w ciągu 3 dni roboczych potwierdzi wpłynięcie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej 

podany w zgłoszeniu. W przypadku braku potwierdzenia należy skontaktować się telefonicznie z 
koordynatorem Konkursu.  

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie w dniu Konkursu przez 
Opiekuna Uczestnika/ów Konkursu u organizatora wydrukowanej i podpisanej Karty Zgłoszenia.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 
w publikacjach dotyczących Konkursu oraz działalności organizatora. W przypadku odstąpienia od 
udziału w Konkursie wymagane jest poinformowanie organizatora najpóźniej do dnia 1 czerwca 
2013r.  

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 
Uczestników wg kolejności zgłoszeń, bądź też do ograniczenia ilości Uczestników z jednej szkoły. 
Decyzja organizatora zostanie przekazana na adres kontaktowy podany w Karcie Zgłoszenia do dnia 1 
czerwca br.  

7. Konkurs odbywa się w wyznaczonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej. Organizator 
nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ubezpieczenia Uczestników. Kolejność występów zostanie podana 

do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.glogoczow.pl oraz 
w siedzibie organizatora do dnia 4 czerwca br. 
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8. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w następujących 
kategoriach wiekowych: 

I –szkoła podstawowa 
 a. klasy I-III 
 b. klasy IV - VI 
II – gimnazjum 
 

oraz muzycznych: 
- soliści 
- grupy (max. 4 osoby, o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii wiekowej decyduje wiek 
najstarszego członka grupy). 

9. Uczestnicy Konkursu mogą wystąpić: 
- acapella (bez instrumentów), 
- soundtrack (z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD ) 
- unplugged (z akompaniamentem instrumentów akustycznych). 
W przypadku wykonywania piosenki soundtrack, Opiekun Uczestnika/ków jest odpowiedzialny za 
przekazanie płyty CD z podkładem muzycznym przed występem osobie prowadzącej obsługę 
muzyczno –techniczną Konkursu. Nie jest dozwolone korzystanie podczas występu z podkładu 
muzycznego z warstwą tekstową. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranego materiału. Każdy wykonawca/grupa 
prezentuje jeden utwór w języku angielskim o łącznym czasie nie dłuższym niż 6 minut. 

11. Tekst piosenki zgłoszonej do Konkursu nie może zawierać wulgaryzmów i treści rasistowskich. 
12. Oceny wykonawców uczestniczących w Konkursie dokona Jury III Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie głównie: poprawność językową, interpretację 
utworów, stronę muzyczno-wokalną oraz ogólne wrażenie sceniczne. 

13. Dla zwycięzców  Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania składu jury, zmian w regulaminie oraz rozstrzygania 

spraw spornych nie ujętych w regulaminie 

 

 

 


