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REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI 

„ PEREŁKI  OPOLSZCZYZNY” 

 

w ramach projektu  „Euro Country – Łączy pokolenia” 
 

§1 

 

1.  Konkurs Piosenki „ PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” organizowany jest 

przez  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów,  ul. Parkowa 56, Zakrzów 

47-260  Polska Cerekiew. 

 

§2 

 

1. Celem Konkursu jest: 

- wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich, krajobrazowo - przyrodniczych 

-wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci, uczniów, młodzieży i osób 

dorosłych; prezentacja ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego; 

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych; 

- rozwijanie twórczego myślenia w środowisku rodzinnym podczas tworzenia 

tekstów piosenek opiewających uroki najbliższego otoczenia ( wsi , gminy); 

- twórcza wymiana  doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich 

opiekunów; 

- promocja wykonawców biorących udział w konkursie; 

- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych; 

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do twórczej 

pracy muzycznej; 

 - rozwijanie talentów estradowych, kształtowanie umiejętności 

współzawodnictwa; 

 

§3 

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki: 

Jego uczestnikami mogą być mieszkańcy woj. opolskiego : 

-  dzieci w wieku przedszkolnym  ; 

- uczniowie szkół podstawowych ; 

- młodzież i dorośli; 

- senior 50 +; 
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§4 
1. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

 

1 Kategoria – Soliści - Dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat 

2 Kategoria – Soliści - klasy I – III szkoły podstawowej 

3 Kategoria – Soliści - klasy IV-VIII szkoły podstawowej  

4 Kategoria – Soliści - młodzież ( od I klasy ponadpodstawowej) i dorośli 

5 Kategoria – Soliści - seniorzy 50+  

6 Kategoria - „ Łączymy pokolenia” – łącznie 2 osoby: dziecko łącznie z 

seniorem , rodzic lub opiekunem (dzieci śpiewają wspólnie z osobą dorosłą). 

Dziecko i dorosła osoba  bez ograniczeń wiekowych (od 3 - 100 lat). 

2. W ramach 6 kategorii - Organizator dopuszcza wyłącznie teksty autorskie  

opiewające uroki i walory krajobrazowe najbliższej okolicy uczestników, 

działania na rzecz życia społeczności lokalnej do dowolnej melodii 

powszechnie znanej, ludowej lub innej. 

3. Nagrania utworów wykonanych samodzielnie  w  warunkach  szkolnych lub 

domowych w zależności od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju należy 

odesłać wyłącznie  drogą elektroniczną pod nr tel. 601 238 266 lub e- mail 

stowarzyszenie.odnowy.zakrzow@wp.pl 

 

§5 
 1. Konkurs jest dwuetapowy 

        a)  Pierwszy etap - Komisja Konkursowa analizuje nadesłane filmy z 

wykonywanym repertuarem i wyłania finalistów w ramach każdej kategorii; 

        b)  Drugi etap  – Koncert finałowy, ale jeżeli warunki epidemiologiczne na 

to pozwolą  

2. Każda placówka może zgłosić co najwyżej 6 uczestników   

2. Placówka biorąca udział w konkursie  odpowiada za dostarczenie materiałów 

do  organizatora w formie elektronicznej. 

3. Utwory  muzyczne nagrywają uczestnicy we własnym zakresie i  (wraz z 

opisem jak na karcie zgłoszenia  w załączeniu dostarczają  na adres 

e- mail : stowarzyszenie.odnowy.zakrzow@wp.pl 

Placówka, szkoła, kategoria wiekowa, solista, duet : imię i nazwisko 

wykonawcy i opiekuna, tytuł utworu) .  Nagranie powinno  być dostarczony 

do dnia  30.04. 2021 r na wskazany adres. 

4. Do pierwszego etapu szkoła  lub inna placówka może zgłosić w każdej 

kategorii wiekowej maksymalnie dwóch  solistów lub dwa duety senior + 

5. Czas na wykonanie utworu nie może przekraczać 3 minut. 
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6.Termin i informacje organizacyjne zostaną zamieszczone również na stronie 

internetowej szkoły lub placówki. 

7. Wyniki  konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Stowarzyszenia  Odnowy Wsi Zakrzów i najpóźniej trzy dni po konkursie. 

Informacje dostępne również telefonicznie 601 238 266 

8. FINAŁ konkursu odbędzie się  8 maja  2021r . W tym dniu odbędzie  się 

posiedzenie Komisji Konkursowej i przesłuchania nadesłanych piosenek ze 

stosowną Kartą Zgłoszenia. 

9. Szczegółowe informacje o konkursie umieszczone zostaną na stronie 

internetowej oraz przesłane pocztą elektroniczną do placówek. 

 

§6 

1. Komisję Konkursową powołuje Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów . 

2. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców oraz laureatów i wyróżnionych 

w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie: 

- doboru repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości 

uczestników, umiejętności wokalnych: 

- walorów artystycznych; 

- autorskiego tekstu prezentowanej piosenki, 

 -ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu 

piosenki. 

3. Komisja Konkursowa może wyłonić zdobywcę nagrody GRAND PRIX dla 

duetów „ SENIOR + dziecko ” 
4. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii    

w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu 

oraz kryteriów ustalonych przez organizatora. 

5. Komisja Konkursowa sporządza protokół z listą nagrodzonych i 

wyróżnionych. 

 

§7 
1. Uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu 

i ewentualnego ubezpieczenia. 

2. Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania rejestracji Festiwalu oraz udzielają zezwolenia na 

rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego w 

związku z Festiwalem w celu jego promocji (m.in. na stronie internetowej i w 

folderach okolicznościowych itp). 
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§8 

 1. Przewidziane są nagrody: 

-  NAGRODA GRAND PRIX dla duetów „Seniorów + dziecko ” 

- NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III 

miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych; 

- DYPLOMY i nagrody dla  wyróżnionych. 

2. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, 

ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje 

Organizator i Komisja Konkursowa. 

3. Ogłoszenie wyników finałowych, wręczenie nagród i wyróżnień oraz koncert 

galowy odbyć się w terminie 8 maja 2021 r  Jeżeli sytuacja epidemiologiczna 

w  kraju na to nie pozwoli,  wręczenie nagród  odbędzie się w innej formie o 

czym powiadomimy  laureatów indywidualnie. 

 

§9 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu przez 

uczestników. 

2. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą 

przez Organizatora i Komisję Konkursową. Informacji na temat Konkursu 

udziela Organizator. 
Osoby odpowiedzialne i udzielające informacji: 

 

 

1. Agnieszka Wieczorek- Griner- prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów – tel.502037065 

2. Wiesława Podgórska – dyrektor konkursu  tel. 601 238 266 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

ZAŁĄCZNIK 1.  Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

                        dla osób poniżej 18 roku życia. 
ZAŁĄCZNIK 3 .Zgoda na udział w Konkursie piosenki dla osób poniżej 18 roku życia. 
ZAŁĄCZNIK 4. Zgoda na udział w Konkursie piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 
ZAŁĄCZNIK 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika . 
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                                                                                                                                                                                 / Załącznik nr1/ 
 

Karta zgłoszenia uczestnika 

                     Konkursu Piosenki „ PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” w ramach 
projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 
 

1.Kto zgłasza?( placówka,osoba prywatna, stowarzyszenie itp.) 

……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail:…………………………………….Tel………………………………… 

 

 

2.Kategoria wiekowa :…………………………………… 

( przedszkole,kl. I-III, kl. IV- VIII, młodzież, senior 50 +, 

 lud kategoria „ Łączymy pokolenia” duet). 

 

3. Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników rok urodzenia: 

 

        a) ………………………………………………...- ………….r ur. 

 

 

       b) ……………………………………………    -  ………….r. ur. 

 
4.  IMIĘ  I NAZWISKO AUTORA TEKSTU……………………………………………………………. 

 

5.   TYTUŁ  UTWORY  ……………………………………………………………………………. 

 

6. DO JAKIEJ MELODII BĘDZIE ŚPIEWANY TEKST ( TYTUŁ) 

………….. ………………………………………………………………………………………………………. 

   

7. Inne ważne 

informacje…………………………………………………………………………………………… 

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

…..............…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
                                                             ……………………………………………………. 

/podpis czytelny uczestnika lub prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
                                                                                /Załącznik nr 2 / 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu piosenki 

„PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

 w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 

Polska Cerekiew dnia ………………………….. 
   

Ja, niżej podpisany opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie (zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych) danych osobowych 
 

……………………………………………………………………………………………….……… 
(imię i nazwisko uczestnika KONKURSU PIOSENKI) 

zarówno dla celów organizacji i przeprowadzenia KONKURSU PIOSENKI I do  
ewentualnego udziału w koncercie galowym,  wyłonienia i powiadomienia wyłonionych 
wykonawców, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych działalności 
Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu                
z właścicielem danych. 
 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: 
……………………………………………………………………………………………….…… 

Pesel: 
……………………………………………………………………………………………….…… 

Telefon kontaktowy: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Podpis opiekuna prawnego/ 
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Załącznik nr 3/ 

 
 Zgoda na udział w Konkursie piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

 w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 
 
 

Polska Cerekiew dnia ………………………….. 
 

  Ja niżej podpisany/a  opiekun prawny wyrażam  zgodę na udział 
 w Konkursie Piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

  w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 
 

mojego dziecka………………………………………………………… 
 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję 
jego postanowienia. 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………………….…… 
Pesel : ……………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy …………………………………………  
 

 

 

 

………………………………………………… 
/czytelny podpis rodzica , opiekuna prawnego/ 
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Załącznik nr 4 

 
 Zgoda na udział w Konkursie piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

 w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 
 
 

Polska Cerekiew dnia ………………………….. 
 

  Ja niżej podpisany/a wyrażam  zgodę na udział 
 w Konkursie Piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

  w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję 
jego postanowienia. 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………………….…… 
Pesel : ……………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy …………………………………………  
 

 

 

 

………………………………………………… 
/czytelny podpis uczestnika/ 
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Załącznik nr 5 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

  Konkursu Piosenki „PEREŁKI OPOLSZCZYZNY” 

 w ramach projektu „Euro-Country łączy pokolenia” 

 

Polska Cerekiew dnia ………………………….. 
   

Ja, niżej podpisany  wyrażam zgodę na przetwarzanie (zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych) danych osobowych 

zarówno dla celów organizacji konkursu i ewentualnego udziału w koncercie galowym , 
wyłonienia i powiadomienia wyłonionych wykonawców, w szeroko pojętych celach 
marketingowych i promocyjnych działalności Organizatora, a także w celach 
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu  z właścicielem danych. 
 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………... 
Pesel:   …………………………………… 
Telefon kontaktowy………………………………………… 
 

 

 

 

       …………………………………………………. 
 

/Podpis uczestnika/ 
 

 

 


