
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego dla Dzieci i Młodzieży  

,, Muzyczne Potyczki’’ 

                               

I Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

II Cele Konkursu: 

1. Stworzenie okazji do prezentacji warsztatu wokalnego oraz aktywności w obszarze kultury w 

okresie pandemii 

2. Podnoszenie umiejętności wokalnych uczestników konkursu 

3. Rozwijanie zdolności wokalnych oraz rozwijanie zainteresowań w tym obszarze  

4. Konfrontacja własnych umiejętności  z umiejętnościami innych uczestników konkursu 

III Warunki i zasady uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór w języku polskim. 

2. Wykonawca śpiewa: 1) acapella, 2) z podkładem muzycznym 3) z akompaniamentem 

wykonywanym na  instrumencie muzycznym. 

3. Uczestnicy  przesyłają na adres e-mail Miejskiego Ośrodka Kultury  (mok.ozorkow@poczta.fm) 

nagranie audiowizualne ( zawierające dźwięk i obraz) wykonanego przez siebie utworu.  

4. Na początku nagrania uczestnik  przedstawia się, podaje tytuł wykonywanego utworu.  

5.Czas nagrania nie powinien przekraczać 5 minut. 

6.Film powinien być nagrany w układzie poziomym w dobrej rozdzielczości. 

7.W przypadku dużych plików w mailu  należy wysłać link do pobrania nagrania. 

8.Wraz z nagraniem lub linkiem do nagrania uczestnicy przesyłają również kartę zgłoszeniową 

(załącznik 1) oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody wzięcia udziału w konkursie( załącznik 2) 

 6.Nagranie wraz ze zgłoszeniem  należy przesłać do dnia  11 marca 2021 r. do godziny 16.00. 

7.Zgłoszenia przesyłane po terminie nie będą oceniane 

9.Odebranie nagrania zostanie potwierdzone mailem zwrotnym od Organizatora 

10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18 marca 2021 r. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za 

pośrednictwem wiadomości email, a nagrody można będzie odebrać osobiście lub  zostaną przesłane 

pocztą  na wskazany na karcie zgłoszeniowej adres. Jednocześnie informacja o laureatach konkursu 

zostanie zamieszczona na stronie mokozorkow.pl 

11.Z przesłanych przez uczestników konkursu nagrań zostanie zmontowany film promujący konkurs, 

który zostanie zamieszczony w mediach społecznościowych oraz na stronie organizatora. 

 



IV Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z:  

1. Posiadaniem praw autorskich do nagrania i udzieleniem zgody organizatorowi na wykorzystanie 

utworu na wskazanych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji; 

2. Oświadczeniem, że przesłane nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich; 

3. Wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie materiału audiowizualnego do celów 

promocyjnych; 

4. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z RODO. 

Kategorie wiekowe: 

 klasy I-III szkoły podstawowe 

klasy IV-VI szkoły podstawowe 

klasy VII-VIII szkoły podstawowe 

szkoły ponadpodstawowe 

zespoły ( klasy I-III) 

Kryteria oceny: 

Powołana przez organizatora komisja podczas przesłuchania będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

dobór repertuaru do możliwości głosowych uczestnika 

interpretację utworu 

intonację 

wrażliwość artystyczną 

ogólny wyraz artystyczny 

Nagrody: 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wyniki 

Konkursu zostaną  zamieszczone na stronie organizatora do dnia 23 marca 2021 r. 

Uwagi końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie konkursu. Informacje o 

ewentualnych zmianach będą opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Ozorkowie. 

Szczegółowych informacji udziela instruktor d/s kultury  

 Małgorzata Eljasik tel. fax(0-42) 710-31-18 lub 710-31-19 

 e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:mok.ozorkow@poczta.fm

