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                           Regulamin Konkursu „Zaśpiewajmy z bł. Karoliną”. 

 

 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie oraz Dom 

Kultury w Pilźnie. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych                                                      

i ponadgimnazjalnych oraz instytucji kulturalnych. 

3. Konkurs przeprowadzony jest jednoetapowo. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Możliwość spotkania się publiczności z nieodkrytą, często bardzo ciekawą i nowatorską 

muzyką. 

2. Propagowanie i inicjowanie zachowań sprzyjających powstawaniu w naszym regionie 

zespołów muzyczno- instrumentalnych. 

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w  zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci                           

i młodzieży.  

4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej. 

5. Promocja postaci bł. Karoliny. 

 

§3 

Ogólne warunki uczestnictwa 
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1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz złożenie jej za pośrednictwem poczty 

zwykłej lub elektronicznej do Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie do 

dnia 30 maja 2015r. 

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczno- instrumentalne wykonujące 

utwory opiewające postać bł. Karoliny. 

3. Z każdej szkoły do konkursu może przystąpić dowolna ilość przedstawicieli.  

4. Każdy uczestnik konkursu zaprezentuje swój materiał muzyczny na scenie sali 

widowiskowej Domu Kultury w Pilźnie w dniu 11 czerwca 2015r w godz. 9.00-15.00. 

5. Wykonywanie utworów, które nie są przedmiotem majątkowego prawa autorskiego nie 

stanowi naruszenia zasad uczestnictwa w konkursie. 

6. Uczestnik oświadcza, ze przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność w zakresie praw 

autorskich za treści prezentowane w trakcie występu oraz za ewentualne naruszenie w ten 

sposób praw osób trzecich. 

 

 

§4 

Przebieg konkursu 

 

1. Zespoły, które zakwalifikują się do konkursu (decyduje data wpływu Karty Zgłoszenia) 

otrzymają potwierdzenia drogą  elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. 

2. Dla każdego zespołu jest przewidziany czas 20 minut- na zainstalowanie sprzętu 

muzycznego na scenie oraz występ. Każdy wykonawca prezentuje 2 utwory. 

3. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów nastąpi w dniu konkursu po zakończeniu wszystkich 

prezentacji. 

 

§5 

Zasady wyboru finalistów 

 

1. O wyłonieniu  zwycięzcy decyduje powołane w tym celu Jury, w skład którego wchodzić 

będą osoby z branży muzycznej. 
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2. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę tematykę, nowatorskość, technikę gry i śpiewu, 

kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe  oraz dyplomy dla laureatów 

konkursu.  

            §6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

3. Zespoły, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z udziału w konkursie. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu bez podania przyczyny. 

6. Każdy członek zespołu zgłoszony do udziału w konkursie oświadcza, ze wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie / publikowanie swojego wizerunku na stronie internetowej               

www.rzsz-pilzno.pl,  www.facebook.pl,  www.dkpilzno.pl i innych przyjętych zwyczajowo 

środkach przekazu zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1994r (Dz.U.1994 Nr 24, poz.83). Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, że 

zrzeka się prawa do honorarium w związku z publikacją.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Dane Organizatorów: 

I. Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 

Ul. Lwowska 14  

39- 220 Pilzno 

Tel; (14) 6722 141 

www.rzsz-pilzno@interia.pl  

e-mail: rzszpilzno@interia.pl 
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II. Gminny Dom Kultury w Pilźnie     

Ul. Węgierska 30 

39-220 Pilzno 

Tel; (14) 6721027 

e-mail: dkpilzno@poczta.fm  

 

 


