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REGULAMIN 
 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. 

2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Szemud oraz pozostałych 

osób spoza gminy, które zgłoszą chęć udziału i w razie wygranej zobowiążą się na 

własny koszt dojechać i wziąć udział w Koncercie Galowym. 

3. Celem Konkursu jest: 

 Umożliwienie mieszkańcom gminy Szemud prezentacji umiejętności wokalnych. 

 Wspieranie wychowania muzycznego poprzez formy aktywności artystycznej. 

 Promowanie wartości prorodzinnych. 

 Promowanie twórczości polskich i kaszubskich autorów. 

 Integracja ze społecznością Ukraińską. 

 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w Internecie. 

 

5. Kategorie wiekowe (soliści i zespoły): 

 Przedszkola i klasy „0” 

 Klasy I – III SP 

 Klasy IV – VI SP 

 Klasy VII – VIII SP 

 Młodzież do 25 lat 

 Dorośli 

 W każdej z kategorii można zgłosić także zespoły - również zespoły rodzinne oraz działa-

jące w stowarzyszeniach, parafiach, a także nieformalne. 

6. Zgłoszenia do  udziału w konkursie oraz nagranie wideo  przyjmowane będą do dnia 15 

maja 2022r. do godz.16.00. Należy je przesyłać za pomocą aplikacji wetransfer na 

adres a.perz@szemud.pl 

   

 Zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu 

               do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i  

               wykorzystanie wizerunku. 

 Każdy z uczestników przesyła jedną nagraną piosenkę w formie video. 

 W KONKURSIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ TYLKO WYKONANIA PIOSENEK O 

TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z MATKĄ I NAGRANE W JĘZYKU POLSKIM, 

KASZUBSKIM LUB UKRAŃSKIM. 



 Mile widziane będą piosenki w formie „mini teledysku” z np. z aplauzem rodziny itp.  

 SZCZGÓLNIE CENIONE BĘDĄ  PIOSENKI  AUTORSKIE. 

 Wykonania będą publikowane na profilu fb GCKSiR w Szemudzie w dniach  

26.04. – 15.05. 2022r. 

 publiczność będzie miała okazję do głosowania poprzez polubienie utworu. Głosowanie 

trwało będzie do północy z 21 na 22 maja 2022r. Ilość oddanych głosów udokumentowany 

zostanie zrobieniem zrzutu  ekranu poszczególnych wykonań.  

 Niezależnie od werdyktu publiczności Uczestnicy zostaną poddani również ocenie Jury, 

które przyzna nagrody.  

 Wyniki zostaną ogłoszone na profilu fb oraz na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie, 

w dniu 23.05.2022r. a także w gminnym miesięczniku „Lesok” w terminie ukazania się 

miesięcznika. 

 Utwory niezgodne z tematyką konkursu, zawierające obraźliwe teksty, lub o złej jakości 

technicznej nie będą publikowane. 

 

 

7.  Kryterium oceny stanowić będzie: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 intonacja, czystość i poprawność wykonania utworu, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

8. Nagrody: 

 symboliczne nagrody zostaną ufundowane przez GCKSiR w Szemudzie, 

 wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe  dyplomy, 

 nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

 NAGRODA SPECJALNA – Laureaci będą zapraszani do wykonania piosenek podczas 

Koncertu Galowego z okazji Dnia Matki w dniu 25 maja, w Centrum Muzycznym w 

Kielnie.  Tam też nastąpi wręczenie nagród i dyplomów. Laureaci mogą być również 

zapraszani do występów podczas uroczystości gminnych organizowanych przez GCKSiR w 

Szemudzie w ciągu całego roku. Laureaci przyjeżdżają na koszt własny. 

 Trzy wykonania z największą ilością polubień na fb otrzymają nagrodę publiczności. 

 

9. Postanowienia Jury  są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

11. Informacji dodatkowych udziela 

                    

Aleksandra Perz – Specjalista d.s. organizacji imprez kulturalnych 601 711 181 

                                                         

 

 

 


