
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

I KONKURSU PIOSENKI 

„GDYŃSKIE TALENTY” 

  



§1 

 

ORGANIZATOR 
 

1. I Konkurs Piosenki „Gdyńskie Talenty” organizowany jest przez: 

 

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Kuźnia Talentów”  

81-561 Gdynia, ul. Szyprów 24b  

NIP 5862295757, REGON 361058037  

KRS 0000549088  

e-mail: stowarzyszeniekuzniatalentow@gmail.com 

2. Współorganizatorem Konkursu jest: 

  

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni im. Leonida Teligi 

ul. Cylkowskiego 5 

81-465 Gdynia 

tel. (058) 622-14-34 

fax. (058) 622-83-33 

e-mail: sekretariat@sp34gdynia.pl 

 

§2 

CELE KONKURSU 

 

- stwarzanie warunków do rozwoju i czynnego uczestnictwa w kulturze,  

- popularyzacja polskiej piosenki dziecięcej oraz promowanie piosenki jako formy nauki, 

- doskonalenie umiejętności muzycznych i rozwijanie talentów estradowych, 

- wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,  

- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, 

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w  

zakresie muzyki,  

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

§3 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

 

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub 

wychowankowie placówek kulturalnych mieszczących się na terenie powiatu Gdynia. 

 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w następujących kategoriach: 

 

a) soliści i solistki – klasy I – III szkoły podstawowej 

b) soliści i solistki – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

c) duety i zespoły wokalne – klasy I – III szkoły podstawowej 

d) duety i zespoły wokalne – klasy IV-VI szkoły podstawowej 
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3. W czasie Konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć 

opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). 

 

§4 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY KONKURSU 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (dostępnej na 

stronie internetowej www.kuzniatalentow.edu.pl w zakładce: Realizowane 

Projekty/Konkurs piosenki „Gdyńskie Talenty”) oraz wysłanie jej na adres 

gdynskietalenty@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2016r.. 

(czwartek) włącznie. 

 

2. Karta zgłoszenia musi zostać podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego 

Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883). 

 

3. Prezentacja uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie 

złożonych formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. 

(czwartek) w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida 

Teligi na ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni. 

 

4. Porządek występów w danej kategorii odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń. 

 

5. Lista uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań dostępne będą 

na stronie internetowej www.kuzniatalentow.edu.pl w zakładce: Realizowane 

Projekty/Konkurs piosenki „Gdyńskie Talenty”. 

 

6. Uczestnicy wszystkich kategorii prezentują jeden utwór muzyczny (przy czym 

prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut). 

 

7. Piosenki mogą zostać wykonane zarówno przy akompaniamencie pianina/gitary, jak 

również z podkładem muzycznym (prosimy uprzednio zaznaczyć odpowiedni nośnik 

w karcie zgłoszenia). 

Obowiązkiem uczestnika Festiwalu jest dołączenie podkładów muzycznych 

(półplaybacków) w formacie mp3 WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA bądź 

dostarczenie płyty CD z podkładem muzycznym do organizatora w dniu eliminacji.   

Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego. 

 

8. Z danej szkoły/placówki można zgłosić udział tylko dwóch solistów/solistek i 

jednego zespołu/duetu w danej kategorii wiekowej.  

 

9. W kategorii zespoły wokalne i duety liczba wokalistów powinna mieścić się między 

dwiema, a czterema osobami. 

 

10. W każdej kategorii wybór repertuaru powinien być dostosowany do wieku 

uczestnika. 
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11. Zmiana repertuaru po oddaniu karty będzie możliwa wyłącznie za zgodą organizatora.  

 

12. Każdy uczestnik/zespół może złożyć darowiznę na rzecz festiwalu (tzw. Akredytacja 

festiwalowa), która wynosi:  

 

- 10 zł – soliści 

- 20 zł - duety, zespoły (dotyczy całego zespołu)  

 

Należy ją wpłacać na konto nie później niż do 5 maja 2016r.. (czwartek): 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW „Kuźnia Talentów”, nr 

konta: mBank 89 1140 2004 0000 3802 7560 4081 

 

z dopiskiem: darowizna na rzecz konkursu 

Wszystkie wpłaty wykorzystane zostaną na organizację Konkursu. 

 

§5 

 

OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH, NAGRODY 
 

1. Jury zostanie powołane przez organizatora oraz współorganizatora konkursu.  

2. Jury będzie oceniać prezentacje uczestników wg następujących kryteriów: 

- dykcja i poprawność językowa, 

- emisja głosu,  

- intonacja, czystość dźwięku,  

- dobór repertuaru do wieku uczestnika,  

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

3. Instruktorzy i opiekunowie uczestników Konkursu mogą uzyskać od jury uzasadnienie 

werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców. 

 

4. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników. 

5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

§6 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

 

1. Uczestnicy Konkursu pokrywają koszty ewentualnego przejazdu oraz wyżywienia. 

2. Werdykt Jury jest niepodważalny. 

 

3. Wszelkie przesłuchania mogą być rejestrowane, transmitowane, nagrywane za zgodą 

Organizatora Konkursu, bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników tego 

wydarzenia.  

 



4. Organizator zapewnia: pianino cyfrowe, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość 

odtworzenia płyt CD, oświetlenie. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora, tj. www.kuzniatalentow.edu.pl  

 

6. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 


