
 

Letni  konkurs piosenki pt. „Wakacyjny przebój” 

 

Regulamin: 

 
 

1. ORGANIZATOR: 

 

DOM KULTURY w WOLBROMIU, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom , 

tel.: 32 644 13 41 wew. 23, tel. kom: 606 721 082, mail: martagawel@wp.pl 

 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Celem konkursu jest: 

- integracja osób utalentowanych muzycznie, 

- rozwijanie wrażliwości muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,   

- wymiana pomysłów, doświadczeń oraz inspiracja w poszukiwaniu nowych form prezentacji 

muzycznych, 

 

3. Kategorie wiekowe uczestników: 

Kat I – do lat 7 

Kat II 8-10 

Kat III – 11-15 

Kat IV – od 16 wzwyż 

 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na konkurs w Domu Kultury w Wolbromiu osobiście 

lub pod nr telefonu tel: 32 644 13 41 wew. 23 tel. kom: 606 721 082 oraz wypełnienie karty zgłoszenia 

do dnia 22.07.2022r i przesłanie na adres mail:martagawel@wp.pl lub dostarczenie jej do siedziby 

Domu Kultury w Wolbromiu do dnia 22.07.2022r 

 

5.Przesłuchania odbędą się 27.07.2022r. Od godz 16.30. Prosimy o wcześniejsze przybycie na 

konkurs, co najmniej 30 min przed rozpoczęciem. 

Przesłuchania będą się odbywać w sali widowiskowej Domu Kultury w Wolbromiu. Organizator 

zapewnia nagłośnienie. 

 

6. W konkursie mogą brać udział tylko soliści. 

Uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce. Utwór powinien być wykonany z 

podkładem muzycznym (półplayback) lub z akompaniamentem instrumentu. 

 

7. Jury powołane przez Organizatora będzie brać pod uwagę: muzykalność, poczucie rytmu, 

interpretacje oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

8. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu. Jury spośród wszystkich kategorii 

przewiduje jedną główną nagrodę GRAND PRIX - „ Wakacyjny przebój” oraz wyróżnienia dla 

poszczególnych kategorii. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu wraz z wręczeniem nagród. 

 

 

 

 

 

 

mailto:martagawel@wp.pl


 

Letni  konkurs piosenki „Wakacyjny przebój” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
1.Dane osobowe uczestnika 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………. 

Kategoria wiekowa:………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………….. 

nr tel. …………………… 

2.REPERTUAR: 

Tytuł Wykonawca 

  

 

3. POTRZEBY TECHNICZNE: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Wolbromiu. Dane gromadzone są wyłącznie w 
celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu, żądania 
zmiany i usunięcia swoich danych. 

 

 

Zgoda rodzica                                               …………………………….., dn. ……………… 
             

                                                                         

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………….  

w letnim konkursie piosenki pt. „Wakacyjny przebój” organizowanym przez Dom Kultury w Wolbromiu oraz na 

publikację wizerunku dziecka w relacji pokonkursowej na stronach Domu Kultury w Wolbromiu, a także na 

wykonanie i upublicznienie zdjęć dziecka podczas rozdania nagród laureatom konkursu.  

 
……………………………………  

Podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

Zgoda osoby pełnoletniej                                           .………………………….., dn. ……………… 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w relacji pokonkursowej na stronach Domu 

Kultury w Wolbromiu, a także na wykonanie i upublicznienie zdjęć oraz imienia  
i nazwiska z rozdania nagród laureatom konkursu.  

 
                                                                                                                    …………………………….. 

                                                                                                                                     Podpis (czytelny) 



 

 
 


