
REGULAMIN  KONKURSU  PIOSENKI 

W RAMACH 

IV  POWIATOWEGO  PRZEGLĄDU TALENTÓW  MŁODZIEŻY 

„Pejzaże duszy” 

 
ORGANIZATOR 

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki „SATelita” przy III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie 

 
CELE KONKURSU 

 Kształtowanie wyobraźni i aktywności twórczej 
 kształtowanie wrażliwości muzycznej i aktywności twórczej młodzieży 
 ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów 
 wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu twórczego. 

 
ADRESACI KONKURSU 

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy siódme), 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 
REGULAMIN 

 Konkurs Piosenki skierowany jest do solistów 
 Konkurs Piosenki jest dwuetapowy 
 I etap Konkursu – eliminacje 

 Jury na podstawie nadesłanych nagrań wyłoni osoby, które przystąpią do II 
etapu Konkursu. Lista osób zakwalifikowanych do Finału Konkursu Piosenki 
zostanie zamieszczona w dniu 04.06.2018 roku 

 II etap Konkursu – finał 
 Finał odbędzie się w dniu 07.06.2018 roku w Auli III LO w Świdnicy, gdzie 

zaprezentują się wytypowani soliści 

 
 Do Konkursu należy przygotować jedną piosenkę w dowolnym języku 
 Zgłoszone utwory muszą być wykonane na żywo: z podkładem muzycznym lub 

własnym akompaniamentem 
 Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia utworu, który przesłali w zgłoszeniu. 

Zmiana repertuaru dyskwalifikuje uczestnika. 
 Solista zobowiązany jest do dostarczenia podkładu muzycznego w formacie mp3 wraz 

ze zgłoszeniem do Konkursu (w przypadku własnego akompaniamentu, należy 
wskazać potrzeby techniczne) 

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01.06.2018 roku 
 Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie (mailowo lub 

osobiście – załącznik nr 1) karty zgłoszeniowej wraz z podkładem do utworu 
 Organizatorzy nie odsyłają materiałów nadesłanych wraz ze zgłoszeniem 
 Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności 
 Laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów, który 

odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 13:30 



 Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę techniczną, aparaturę 
nagłaśniającą oraz pianino cyfrowe 

 Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanego zgłoszenia pisemnego 
oświadczenia prawnych opiekunów uczestnika o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn.zm.) (Załacznik nr 2) 

 Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie dyskwalifikację lub utratę prawa do nagrody 

 Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie) 
 Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagrody 
 O podziale nagród decyduje jury 

 Kryteria oceny: walory głosowe, tematyka piosenki dostosowana do wieku uczestnika, 
interpretacja, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny 

 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin 
 W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy 

 Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1 i 2) należy przesłać drogą elektroniczną na 
adres organizatora: biuro@satelita.swidnica.pl z dopiskiem Konkurs Piosenki do  1 
czerwca 2018 roku 

 Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w siedzibie III Liceum 
Ogólnokształcącego, u. Kościelna 32 o godzinie 9:00 

 Rejestracja konkursowa rozpocznie się 7 czerwca 2018 roku w holu siedziby 
organizatora, od godziny 8:00. 

 Wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o 
godzinie 13:30 na Pikniku Edukacyjnym III LO Nastrójka, edycja IV Pejzaże duszy.  

 Warunkiem odebrania nagrody jest obecność na Pikniku w dniu 7 czerwca 2018r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU PIOSENKI 

W RAMACH  

IV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  

„SATelita” 

      Ul. Kościelna 32 

      58-100 Świdnica 

biuro@satelita.swidnica.pl 

 
 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………….. 
2. Adres uczestnika konkursu: ………………………………………………………….. 
3. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………. 
4. Szkoła, klasa do jakiej uczęszcza uczestnik: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………. 
6. Imię i nazwisko nauczyciel/opiekuna: ……………………………………………….. 

 
 Zgłaszam chęć uczestnictwa w Konkursie Piosenki w ramach IV Powiatowego 

Przeglądu Talentów Młodzieży.  
 Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem Konkursu Piosenki „Pejzaże 

duszy” i akceptuję jego postanowienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….…………………………………………….. 
  data, miejsce, podpis Uczestnika/opiekuna prawnego* 

 
 
 
 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić 



 
 
Załącznik nr 2 
do regulaminu Konkursu Piosenki 

 
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Klasa i nazwa szkoły 

……………………………………………………… 
Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna 

 
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  

SATelita 
      Ul. Kościelna 32 
      58-100 Świdnica 

 
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 
 

Jako autor/opiekun prawny* autora piosenki konkursowej:  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu Piosenki, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun 
prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu - autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa 
zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator 
konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu 
wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w 
wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania 
utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa 
autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie 
utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego; 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne 
udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym; 
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 
papierowej; 
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam 
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz 
przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań utworu. Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego 
egzemplarza, na którym utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest 
autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Jako 
opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania 
nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) 
 
………………………………………………… 
Data i podpis autora/prawnego opiekuna* autora utworu 
 
*niewłaściwe skreślić 


