
 

REGULAMIN 

OTWARTY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ „GŁOSOWANIE” 

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU: POLSKA MUZYKA LAT `80 i `90  

 

1. Organizatorem Otwartego Konkursu Piosenki Polskiej „GŁOSOWANIE” jest Bogatyński 

Ośrodek Kultury. 

2. Patronat Honorowy na konkursem objął  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI – VIII, gimnazjalnych, 

szkół średnich oraz osób dorosłych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia. 

4. Celem konkursu jest: 

5. - promocja polskiej piosenki, 

-wspieranie zainteresowań muzycznych młodych i dorosłych artystów oraz stworzenie   

 możliwości zaprezentowania ich talentów,  

- zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, 

- integracja lokalnej społeczności Bogatyni poprzez rywalizację i wspólne muzykowanie. 

6. Możliwe formy występu:  

- występ solowy, 

- grupa wokalna,  

- grupa wokalno-instrumentalna, 

7. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatyni, którzy   

 ukończyli 13 rok życia.  

8.    Zgłoszenia uczestników: 

- zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych oraz grup wokalno - instrumentalnych do 

konkursu w przypadku osób niepełnoletnich dokonują ich opiekunowie, 

-  aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury 

wypełnioną kartę zgłoszeniową najpóźniej do dnia 27 maja 2019 r.  

Ze względów organizacyjnych konkursu, po tym terminie karty zgłoszeniowe nie będą 

przyjmowane.  

- karta zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej www.bok.art.pl,  lub odebrać 

osobiście w Biurze Organizacji Imprez lub sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. 

Po złożeniu zgłoszenia nie będzie możliwości zmiany repertuaru. Dodatkowo każdy 

zgłaszany utwór będzie weryfikowany przez organizatora czy mieści się w założeniach 

konkursu.  
- uczestnicy  przygotowują i wykonują DWIE PIOSENKI, które powstały w Polsce w 

   latach `80 i `90. W zależności od liczby uczestników Jury zadecyduje o ilości piosenek 

wykonywanych przez wykonawców w trakcie konkursu. 

- podkładem muzycznym może być: akompaniament dowolnego instrumentu oraz nagranie    

   na płycie CD w formacie CDAUDIO  lub MP3, WYŁĄCZNIE instrumentalne (bez   

  dogrywanych głosów). Podkład należy dostarczyć razem z kartą zgłoszeniową! 
- organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz fortepian.  

- czas występu łącznie nie może przekraczać 8 minut. 

- czas montażu zespołów przed występem nie może przekroczyć 5 minut.  

- kolejność występów będzie ustalona wg kolejności wpływających kart zgłoszeniowych.      

   Nie będzie możliwości zmiany kolejności. 

- kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych     

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, nagrywanie, fotografowanie 

występu na scenie oraz publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej oraz wystawach 

organizowanych przez Bogatyński Ośrodek Kultury.  

9.   Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2019 o godz. 15.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego   

      Ośrodka Kultury przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 w Bogatyni. 

10. Konkurs będzie oceniało JURY powołane przez organizatora. 

 

 

 

 

http://www.bok.art.pl/


 

9.   Kryterium oceny stanowić będzie:  

- dobór repertuaru 

- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 

- innowacje artystyczne 

- wrażenie artystyczne 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

     10.  Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Biurze Organizacji Imprez pod nr telefonu  

            757732522 wew. 29. 

     11.  Bogatyński Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego  

            regulaminu. 

 

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć załącznik nr 2 (zgoda RODO). Bez 

dostarczonej zgody uczestnictwo w konkursie nie będzie możliwe.  


