VI Powiatowy Konkurs Wokalny
„KACZMARSKI & GINTROWSKI”
2017 rok
Szacunku dla przeszłości i dumę z bycia Polakiem nosili w sobie Jacek Kaczmarski i
Przemysław Gintrowski – bardowie „ Solidarności”, których pamięć pragniemy w tym
konkursie upamiętnić. Obaj walczyli z systemem komunistycznym słowem i muzyką,
a ich twórczość wpisuje się w nurt niezgody na zastaną rzeczywistość.

REGULAMIN
§1
VI POWIATOWY KONKURS WOKALNY „KACZMARSKI & GINTROWSKI 2016”
zwany dalej Konkursem odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława
Chrobrego w Szprotawie w dniu 10 listopada 2017 r.
§2
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, którzy mają ukończone 12 lat oraz zgłosili swój udział w Konkursie, o
którym mowa w §1; w dalszej części zwani będą Wykonawcami. Udział w Konkursie
ujętym w §1 mogą wziąć soliści, jak również duety i zespoły. Uczestnicy wystąpią w dwóch
kategoriach wiekowych:
Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych;
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§3
Wykonawca prezentuje w Konkursie dwa utwory, z których przynajmniej jeden musi
pochodzić z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, natomiast drugi
może należeć do repertuaru innych wykonawców, ale powinien reprezentować gatunek
muzyczny należący do kategorii piosenki literackiej. Wykonania nie mogą naruszać praw
stron trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zachowań scenicznych zgodnych z kulturą i
dobrymi obyczajami.
§4
Oceny występów dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzja Komisji jest
ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich
decyzji. Skład Komisji zostanie podany na stronie WWW. Organizatora w osobnym
komunikacie.

§5
Nagrody ( finansowe, rzeczowe i specjalne ) zostaną przygotowane przez Organizatora i będą
wręczane zwycięzcom obu kategorii Konkursu po ogłoszeniu decyzji Komisji.
§6
Organizacja Konkursu
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej od 9 października do 7 listopada
2017r. E-MAILEM na adres zsp.@chrobry.szprotawa.ehost.pl (w temacie e-maila proszę
wpisać „ZGŁOSZENIE KONKURSOWE”) oraz w WERSJI PAPIEROWEJ w
sekretariacie ZSP w Szprotawie. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Tytuły wykonywanych dwóch piosenek z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i
Przemysława Gintrowskiego.
2. Wskazanie autorów tekstu i muzyki.
3. Wymagania techniczne.
4. Dane osobowe wykonawcy/ wykonawców.
5. Dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail – kontaktowy.
§7
Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i części właściwej konkursu. Obydwa etapy
odbędą się w tym samym dniu, a o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu decyduje
powołana przez Organizatora Komisja.
Drugi etap przeprowadzony zostanie w obecności szerokiej publiczności. Laureaci konkursu
zostaną zaproszeni do udziału w gminnym koncercie z okazji Święta Niepodległości w dniu
11 listopada 2017r.
O kolejności występów decyduje Komisja. Lista uczestników konkursu (w kolejności
występowania) będzie dostępna w sekretariacie ZSP w Szprotawie oraz na stronie WWW.
Organizatora od 08.11.2017 r. Uczestnicy prezentują zgłoszony wcześniej repertuar w ilości
1 lub 2 utwory /w zależności od decyzji Komisji/ .
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pertraktowania z wykonawcami na temat szczegółów
repertuaru, np. w celu uniknięcia sytuacji, gdy jeden utwór wykonywany jest wielokrotnie.
§ 8
Sprawy organizacyjne

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację występu i
umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych,
wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających sie do
rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje itp. ) w celu
związanym z działalnością lub promocją ZSP w Szprotawie.
3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na
wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych
związanych z działaniem ZSP w Szprotawie. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie,
skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczeniem
stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte
w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na nasz adres:

ORGANIZATORZY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
ul. Niepodległości 7, 67 -300 Szprotawa
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1 67- 300 Szprotawa

