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Regulamin 

Festiwalu polsko-czeskiej piosenki 

 

§ 1. Organizatorzy 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

ul. Kochanowskiego 15 

48-100 Głubczyce 

tel. 77 405 36 88, fax. 77 485 02 79 

e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl 

www.powiatglubczycki.pl 

 

Urząd Miasta Krnov 

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

phone: 554 697 111, fax: 554 610 418 

e-mail: mskalka@mukrnov.cz 

www.krnov.cz 

§ 2. Cel 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych. 

2. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród uczestników 

projektu. 

3. Promowanie twórczości artystycznej. 

4. Promowanie partnerskiej transgranicznej współpracy młodzieży. 

5. Nawiązanie stosunków społecznych i kulturalnych. 

 

§ 3. Termin i miejsce 

1. 26.04.2014r., godz. 10:00 – Bezpłatne warsztaty wokalne dla wszystkich uczestników; 

miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Krnovie: SVČ Méďa, Dobrovského 16, Krnov, 794 01 

2. 10.05.2014r., godz. 14:00 – Przesłuchania festiwalowe oraz występ laureatów; miejsce: 

Scena pod Ratuszem w Głubczycach, Rynek, 48-100 Głubczyce. 
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§ 4. Uczestnicy 

1. Soliści i zespoły wokalne. Uczestnik musi mieć ukończone 13 lat. 

2. 25 uczestników z powiatu głubczyckiego i 25 uczestników z miasta Krnov. 

 

§ 5. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu głubczyckiego i miasta Krnov. 

2. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, 

melodie tradycyjne itp.). Uwzględniamy wykonanie utworu w innych językach. 

3. Każdy z uczestników (zespół lub solista) przygotowuje dwie, trzy piosenki 

z wydrukowanym tekstem dla prowadzącego zajęcia oraz dobrej jakości podkład muzyczny 

w formacie AUDIO na płycie CD. Płytę należy opisać IMIENIEM I NAZWISKIEM/NAZWĄ 

ZESPOŁU oraz TYTUŁEM PODKŁADU.  

4. Organizatorzy zapewniają odtwarzacz płyt CD oraz aparaturę nagłaśniającą. 

5. Termin rejestracji uczestników: od 01.04.2014r. do 14.04.2014r. Liczba miejsc 

ograniczona. 

6. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy zakwalifikują uczestników przesłuchań 

festiwalowych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rozpatrywane będą wyłącznie 

kompletne zgłoszenia, dokonane na KARCIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, będącej 

załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu. 

7. Lista zakwalifikowanych uczestników opublikowana zostanie na stronie organizatora – 

najpóźniej do dnia 18.04.2014r. 

8. Program warsztatów stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu. 

9. Osoby uczestniczące w warsztatach wokalnych są zobligowane do występu podczas 

festiwalu polsko-czeskiej piosenki w dniu 10.05.2014r. 

10. Organizator zapewnia: 

- przewóz uczestników z Polski (z Głubczyc, Branic, Baborowa, Kietrza) na warsztaty 

muzyczne do Krnova oraz powrót; 

- przewóz uczestników z Czech (z Krnova) na festiwal do Głubczyc oraz powrót; 

- catering dla uczestników warsztatów wokalnych; 

- catering dla uczestników Festiwalu. 
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11. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda Rodziców/Prawnych Opiekunów 

na udział osoby niepełnoletniej w Warsztatach Wokalnych i Festiwalu. 

 

§ 6. Punktacja i nagrody 

1. Jury w składzie 4 osobowym (2 osoby z Polski, 2 osoby z Czech) oceni występy w skali od 1 

do 10 punktów za każde wykonanie utworu na specjalnie przygotowanych kartach do 

głosowania – załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Jury konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania 

oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. Głosowanie jest tajne a decyzje Jury ostateczne.  

4. Od werdyktów wydanych na podstawie ocen Jury nie przysługuje odwołanie. 

5. Jury przyzna nagrody dla najlepszych wykonawców. 

6. Wszyscy uczestnicy przesłuchań festiwalowych otrzymają dyplom za udział oraz drobne 

upominki. 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Podczas trwania Konkursu Organizatorzy będą gromadzić dane osobowe Uczestników, 

które następnie będą przez nich przetwarzane. Dane uczestników Konkursu będą 

przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z póź. zm.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w związku z organizacją 

Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania 

i usunięcia. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, 

odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na 
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jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie 

Warsztatów i Festiwalu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych 

zarejestrowanych podczas Warsztatów Wokalnych oraz Festiwalu w celach promujących 

Projekt. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu dostępnym: 

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, przy ul. Kochanowskiego 15, 48-

100 Głubczyce 

- w siedzibie Urzędu Miasta Krnov, Hlavní 4ast. 96/1, 794 01 Krnov,  

- na stronie www.powiatglubczycki.pl  

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14.04.2014r. osobiście w sekretariacie 

- Starostwa Powiatowego w Głubczycach, przy ul. Kochanowskiego 15, 48-100 

Głubczyce 

- Urzędu Miasta Krnov, Hlavní 4ast. 96/1, 794 01 Krnov 

     lub e-mailem pod adresem: pcieg@powiatglubczycki.pl, mskalka@mukrnov.cz 

5. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie do konkursu. 

6. Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. 

7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 405 36 88 (Starostwo 

Powiatowe w Głubczycach), 554 697235 (Urząd Miasta Krnov). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji 

uczestników w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

9. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie Uczestnika 

z udziału w Konkursie. Decyzje w tej sprawie podejmują Organizatorzy. Decyzja ta jest 

ostateczna. 

10. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, bądź odstępstwa od 

niektórych jego zapisów. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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WZÓR                      Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

„FESTIWAL POLSKO-CZESKIEJ PIOSENKI” 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ Nazwa zespołu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tytuł wykonywanego utworu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Uwagi techniczne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa 
w Projekcie pn. „Festiwal polsko-czeskiej piosenki” i akceptuję jego postanowienia. 

8. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w Projekcie pn. „Festiwal 
polsko-czeskiej piosenki” 

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

podpis uczestnika                                                              podpis prawnego opiekuna w przypadku 
osób niepełnoletnich 
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WZÓR KARTA OCENY UCZESTNIKÓW            Załącznik nr 2 

§ 6 pkt. 1 Jury w składzie 4 osobowym (2 osoby z Polski, 2 osoby z Czech) oceni występy w skali od 1 do 10 punktów za każde wykonanie utworu 

na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.  
 

JUROR ……………………………………………………… 
imię i nazwisko 
 

Lp. Imię i Nazwisko /  
Nazwa zespołu 

Intonacja 
1-10 pkt. 

Emisja głosu 
1-10 pkt. 

Interpretacja 
1-10 pkt. 

Kultura 
wykonania 
1-10 pkt. 

Ogólny wyraz 
artystyczny 
1-10 pkt. 

SUMA PUNKTÓW 

1   
              

2   
              

3   
              

4   
              

5   
              

6   
              

7   
              

8   
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Załącznik nr 3 

 
 

Plan pracy na warsztatach wokalnych – Krnov 26.04.2014r. 
Miejsce: SVČ Méďa, Dobrovského 16, Krnov, 794 01 

 
 

10:00 Rozpoczęcie warsztatów, przywitanie 

10:15 – 11:15 
Warsztaty emisji głosu – zapoznanie uczestników z techniką 
poprawnego  oddechu oraz przybliżenie czym jest aparat 
głosowy 

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:30 Warsztaty emisji głosu 

12:30 – 12:45 Przerwa 

12:45 – 14:00 Praca indywidualna z poszczególnymi grupami 

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 – 16:30 
Praca indywidualna z poszczególnymi grupami/solistami – 
praca z mikrofonem 

16:30 – 16:45 Przerwa 

16:45 – 18:00 Praca indywidualna z poszczególnymi grupami/solistami 

18:00 Zakończenie warsztatów 

 
 
 


