
Regulamin Konkursu Wokalnego                                                                                        

"Szukamy talentów"                                                                             

pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia 

 

 
I. Organizatorzy: 

 

1. Urząd Gminy w Rząśni 

2.  Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni 

3. Ognisko Muzyczne  

 

II. Cele konkursu: 
 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych. 

2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych                                                        

     i wychowawczych. 

3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, własnych  

    utworów, oraz sprawdzenie siebie.  

4. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych. 

5.  Wspieranie i promowanie talentów oraz  umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych    

     i dorobku artystycznego. 

 6. Wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej                       

     w zakresie muzyki. 

 

III. Uczestnicy: 

 

1.  Adresatami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy  z terenu Gminy Rząśnia                                           

w następujących kategoriach: 

 

 -    Kategoria I       Soliści i solistki  -  uczniowie klas  0 - III 

 -    Kategoria II      Soliści i solistki -  uczniowie klas  IV - VI 

 -    Kategoria III    Soliści i solistki-    uczniowie gimnazjum 

 -    Kategoria IV    Soliści i solistki  -  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 -    Kategoria V      Soliści i solistki  - dorośli 

 

IV. Warunki udziału: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rząśnia.  

2. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w języku polskim. 

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

melodie tradycyjne itp.).                                                                                                                       

4.Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub  z podkładem 

muzycznym z płyty CD oraz a'capella.                                                                                                                                     

 

V. Kryteria oceny:  
 

1. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania,                

oraz ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                               

2. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do 



Regulaminu oraz dostępnym na stronie  internetowej www.rzasnia.pl 

3. Karty zgłoszeń należy składać  do dnia 23 maja 2014 roku, osobiście lub drogą pocztową                                          

- decyduje data  wpływu.  
 
 4. Miejsce złożenia kart: 

  -  Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 2,   

  -  Gminna Biblioteka Publiczna  w Rząśni, ul. 1- go Maja 16 A, 98-332 Rząśnia, 

  -  Filia GBP w Białej, Biała 59,    98-332 Rząśnia,  

  -  Filia GBP w Kodraniu, Kodrań 30, 98-332 Rząśnia,  

  -  Filia GBP  w2 Stróży, Stróża 41,  98-332 Rząśnia. 

  

VI. termin i miejsce: 
Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w Gimnazjum 

im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, w dniu  26 maja (poniedziałek) 2014 roku                                  

od  godziny  13:00 

 

 VII. Informacje dodatkowe: 
 
1.  Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają do gimnazjum na własny koszt. 

2.  Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofon, odtwarzacz płyt.   
 
VIII. Nagrody 

 

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna wyróżnienia oraz dyplomy. 

2. Nagrodą główną będzie udział w konkursie wokalnym na szczeblu międzypowiatowym w 

kategoriach  I - IV. 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: 
 
1. Andrzej Freus  tel. 532 233 588 

2. Zdzisława Retkiewicz tel.  44 631 71 22 wew. 227 lub 697 977 278 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Karta zgłoszenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Konkurs Wokalny   "Szukamy talentów"     
 

 

                                            KARTA  ZGŁOSZENIA    

 

 

1.   Imię i nazwisko  

  

...................................................................................................................................................... 

 

2.   Adres zamieszkania oraz telefon 

  

 ....................................................................................................................................................  

       

.......................................................................................................................................................  

 

3.  Kategoria konkursu    

 

....................................................................................................................................................... 

    

4.  Klasa, rodzaj  i adres szkoły (dla uczniów) 

 

........................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 

 

5.  Imię i nazwisko opiekuna (tel. kontaktowy) 

 

........................................................................................................................................................       

 

 6.  Instytucja/organizacja patronująca 

 

........................................................................................................................................................   

 

7. Tytuł i autorzy utworu   

 

......................................................................................................................................................... 

 

8.  wymagania dotyczące warunków scenicznych i sprzętu 

 

.........................................................................................................................................................           

 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

.................................................                                          ............................................................     
miejscowość i data                                                                                            czytelny podpis uczestnika lub opiekuna                 


