
Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego dla Dzieci i Młodzieży 

,,Muzyczne Potyczki’’ 

22 marca 2023 r., godzina 11.00 

I Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

II Cele Konkursu: 

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

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) a cappella, 2) z podkładem muzycznym 3) z akompaniamentem wykonywanym 

na  instrumencie muzycznym. 

3. Czas utworu nie powinien przekraczać 5 minut. 

4. Uczestnicy  przesyłają na adres e-mail Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie   

(mok.ozorkow@poczta.fm) wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik Nr 1) do dnia 12 marca godz. 16.00 

5.Wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą Załącznik Nr 1,  uczestnicy przesyłają również oświadczenie 

dotyczące zapoznania się z niniejszym regulaminem, klauzulą informacyjną, oraz zgodą na przetwarzanie 

danych stanowiące Załącznik Nr 2. Treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w Załącznik Nr 3. 

Kategorie wiekowe: 

 klasy I-III szkoły podstawowe 

klasy IV-VI szkoły podstawowe 

klasy VII-VIII szkoły podstawowe 

szkoły ponadpodstawowe 

zespoły  

Kryteria oceny: 

Powołana przez organizatora komisja podczas przesłuchania będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

• dobór repertuaru do możliwości głosowych i wiekowych uczestnika 

• interpretację utworu 

• czystość śpiewu oraz 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. 

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 (42) 710 31 18 lub (42) 

710-31-19,  e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszeniowa 

2. Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:mok.ozorkow@poczta.fm

