
REGULAMIN  KONKURSU 
 

XXII KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ  “JASTRZĘBSKIE ŚPIEWANIA”  
odbędzie się 15 listopada 2014 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury  
- sala kina „Centrum”, Al. Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu-Zdroju. 

 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Do Konkursu zapraszamy zarówno solistów jak i zespoły. Wszyscy wykonawcy muszą mieć ukończone 15 lat. 
Organizator zastrzega sobie prawo podziału uczestników Konkursu na kategorie: soliści i zespoły. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 7  listopada 2014 r. na adres Biura Organizacyjnego. 
2. Potwierdzenie udziału na 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury  
    Al. Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu-Zdroju. 
3. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.  
 
UWAGI ORGANIZACYJNE: 
1. Uczestnicy Konkursu wykonują dwa utwory w języku polskim, nie prezentowane w poprzedniej edycji  
     „Jastrzębskich Śpiewań”. Preferowane będą kompozycje autorskie wykonawców.  
2. Uczestnicy wykonują wyłącznie repertuar przedstawiony w karcie zgłoszenia, w dniu Konkursu  nie ma    
     możliwości zmiany repertuaru.  
3. Każdy uczestnik może wystąpić w Konkursie tylko jeden raz. Organizator wyklucza występ tych samych   
     wykonawców w różnych konfiguracjach osobowych. 
4. Dopuszcza się akompaniament nagrany na dyskach itp. zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia. 
5. Prezentacje konkursowe wysłucha i oceni powołane przez organizatora Jury.  
6. Organizator przewiduje występ około 15 wykonawców, o przyjęciu do Konkursu decyduje kolejność      
     wpłynięcia zgłoszenia oraz spełnienie warunków określonych regulaminem.  
     O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 
7. Uczestnicy Konkursu  mają zagwarantowany bezpłatny wstęp na koncert  zespołu RAZ DWA TRZY.     
     Chęć udziału w koncercie  należy zadeklarować w karcie zgłoszenia. Deklaracja udziału w koncercie na   
     karcie zgłoszenia jest ostateczna i nie podlega zmianom. 
8. Dla osób towarzyszących wykonawcom wstęp na część konkursową jest wolny. 
     Na koncert zespołu RAZ DWA TRZY obowiązują  bilety w cenie 40 zł.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystywania nagrań i zdjęć   
     wykonanych podczas Konkursu w celach promocyjnych bez wypłacania wynagrodzeń autorom  
     i wykonawcom. 
 
NAGRODY: 
1. Dla laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody pieniężne o łącznej wartości do 5.000 zł, ufundowane   
   przez organizatora Konkursu. 
2. Podział nagród leży w gestii jury. W przypadku nieobecności laureata podczas uroczystości rozdania    
    nagród, nagrody te przechodzą na własność Organizatora.  
   Laureat zobowiązany jest podczas rozdania nagród zaprezentować utwory konkursowe ! 
3. Werdykt jury jest niepodważalny. 
 
RAMOWY PROGRAM KONKURSU: 
10.00 - przesłuchania konkursowe 
15.00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, występ laureata 
18.00 – koncert zespołu RAZ DWA TRZY 
 
BIURO ORGANIZACYJNE: 
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32  473-10-12,   fax 32  47-18-980   
e-mail:  instruktorzy@mok.jastrzebie.pl  
www.mok.jastrzebie.pl 
 

http://www.mok.jastrzebie.pl/


 
KARTA ZGŁOSZENIA 

XXII KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ 

„JASTRZĘBSKIE ŚPIEWANIA” 
15 listopada 2014 r. 

 
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ! 

1. SOLISTA  /imię i nazwisko, rok urodzenia, instrument/    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
2.   NAZWA I SKŁAD ZESPOŁU / imię, nazwisko, rok urodzenia,  instrument/  
W przypadku solistów posiadających akompaniatora proszę podać jego imię i nazwisko oraz instrument. Jeżeli 
akompaniament jest nagrany, proszę podać na jakim nośniku. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
3. UTWORY KONKURSOWE  /tytuł, autor, czas trwania/ 
- ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
- ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 
4. POTRZEBY TECHNICZNE: 
-      ilość linii ........................................................................................................................................................... 
- ilość mikrofonów............................................................................................................................................. 
- inne, jakie ? ..................................................................................................................................................... 
 
5. KONTAKT  /imię i nazwisko, adres, adres e-mail,   koniecznie nr telefonu/ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
6. KRÓTKA NOTATKA O SOLIŚCIE LUB ZESPOLE 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7. Wyrażam chęć uczestniczenia w koncercie RAZ DWA TRZY:   
       tak              nie               /niepotrzebne skreślić/ 
       w przypadku zespołu proszę podać ilość osób .................................................................           
 
8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonanie nagrania i zdjęć mojej prezentacji konkursowej 
   i ich ewentualną emisję w mediach oraz że nie będę z tego tytułu rościł żadnych praw 
 
                                                                                              ......................................................... 
                                                                                                                     podpis 


