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REGULAMIN KONKURSU 

ŚWIĄTECZNA PIOSENKA W ORYGINALNEJ ARANŻACJI 

Gwiazdkowy Rynek 2019 

 

 

Organizator: Fundacja Złotowianka 

 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele przedszkoli i szkół z terenu miasta 

ZŁOTOWA. 

2. Do uczestnictwa w Konkursie dopuszczeni zostają soliści, duety, chóry i zespoły 

wokalne. Zespoły muzyczne są wyłączone z rywalizacji. 

3. Osoby, pragnące wziąć udział w Konkursie, zgłaszają swój akces, przesyłając Zgłoszenie 

zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

4. Formacja, która nadesłała Zgłoszenie, staje się Uczestnikiem Konkursu. 

5. Zgłoszenia dokonuje Przedszkole lub szkoła – każda placówka oświatowa może zgłosić 

maksymalnie DWÓCH uczestników konkursu (2 solistów, solistę i duet, 2 duety, solistę 

i zespół wokalny itp.). 

6. PIOSENKI zgłoszone do Konkursu NIE MOGĄ SIĘ POWTARZAĆ. Oznacza to, że 

pierwszy zgłoszony do udziału w konkursie Uczestnik Konkursu ma prawo wyboru 

utworu, jaki wykona podczas Gwiazdkowego Rynku. Każdy następny musi wziąć pod 

uwagę, że jeśli wcześniej zgłoszono już piosenkę, jaką on zamierza przygotować na 

konkurs, będzie musiał ją zmienić na inną – taką, która jeszcze nie została zgłoszona. 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na 3 kategorie: 

I – soliści 

II – duety 

III – chóry i zespoły 

8. Uczestnik, zgłoszony do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie 

z jego wizerunku, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu i prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z 

oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej. 



 2 

10. W przypadku złamania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może 

podjąć decyzję o dyskwalifikacji. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna. 

 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura Organizatora (emailem: 

angelika@fundacjazlotowianka.pl lub osobiście lub pocztą na adres: Fundacja 

Złotowianka ul. Pasterska 2 77-400 Złotów), koniecznie z dopiskiem KONKURS NA 

ŚWIĄTECZNĄ PIOSENKĘ W ORYGINALNEJ ARANŻACJI, w terminie do 16 

listopada 2019. Zgłoszenia, które dotrą po dniu 16.11.2019 r., mogą nie być 

rozpatrywane. 

2. Na Zgłoszenie składa się Karta Zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej 

www.fundacjazlotowianka.pl, a także w biurze Organizatora. 

3. Karta Zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie. 

 

Jury 

1. Organizator powoła Jury, które 14 grudnia, podczas Gwiazdkowego Rynku, zdecyduje o 

przyznaniu GRAND PRIX, a także pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody w każdej 

kategorii konkursu. 

2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. W 

Konkursie mogą zostać przyznane, decyzją Organizatora, nagrody dodatkowe. 

3. Jury Konkursu oceniać będzie: 

a) ORYGINALNĄ ARANŻACJĘ 

b) walory głosowe, muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem 

c) ogólny wyraz artystyczny. 

4. Sponsorem nagród w konkursie są gmina miasto Złotów oraz sponsorzy, pozyskani przez 

fundację Złotowianka. 

 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

a) ETAP I: nadsyłanie Zgłoszeń - do 16 listopada 2019 r. 

mailto:angelika@fundacjazlotowianka.pl
http://www.fundacjazlotowianka.pl/
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b) ETAP II: Finał Konkursu, 14 grudnia 2019 roku, Złotów – Plac Paderewskiego, w 

czasie imprezy organizowanej przez Fundację Złotowianka „Gwiazdkowy Rynek”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów z przyczyn losowych. 

 

Etap I. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie do 16.11.2019 roku. Zgłoszenia, które dotrą do 

Organizatora później mogą nie być rozpatrywane. 

2. Nie będą rozpatrywane także Zgłoszenia nie do końca wypełnione. 

3. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w finale Konkursu winien niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Organizatora. 

Etap II. Finał 

1. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2019 roku w Złotowie. 

2. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę. 

3. Finalista ma obowiązek stawić się na Koncert Finałowy w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

 

Nagrody 

1. Jury rozstrzyga Konkurs przyznając GRAND PRIX, pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

w każdej kategorii. 

2. NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI przyznają wszyscy uczestnicy Gwiazdkowego Rynku, którzy 

zagłosują na wybranego przez siebie Uczestnika Konkursu. 

3. Wartości nagród: 

a) GRAND PRIX - dyplom i nagroda o wartości 300 zł 

b) za zajęcie pierwszego miejsca – dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 250 zł 

c) za zajęcie drugiego miejsca – dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 150 zł 

d) za zajęcie trzeciego miejsca – dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 100 zł 

f) NAGRODA PUBLICZNOŚCI - dyplom i nagroda rzeczowa o wartości 250 zł 

4. Jury i Organizator zastrzegają sobie prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc 

w Konkursie bądź też przyznania ich równocześnie kilku uczestnikom. 

5.  Jury i Organizator zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych. 

 

Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora na stronie 

internetowej pod adresem www.fundacjazlotowianka.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych 

przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem 

www.fundacjazlotowianka.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe 

przepisy, w tym Kodeks Cywilny, Ustawa o Radiofonii i Telewizji oraz Ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane 

będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne. 

http://www.fundacjazlotowianka.pl/
http://www.fundacjazlotowianka.pl/

