
REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ

„MurMuRanDo”

 

I  Organizatorzy:
POWIATOWY  MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY  W  BĘDZINIE
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W KATOWICACH

Konkurs odbędzie się dnia 25 listopada  2013 r. od godziny 9.30.
Formularz należy wysłać do dnia 18.11.2013 r.

II  Cele konkursu:
• Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów polskiej sceny 

muzycznej dziecięcej     i     młodzieżowej  .
• Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.
• Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów.
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej.
• Radość wspólnego muzykowania.

III  Uczestnicy – soliści w kategoriach:
• I kategoria – klasy I-III
• II kategoria – klasy IV-VI  
• III kategoria – klasy gimnazjalne



IV  Warunki  uczestnictwa:
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory w języku polskim w łącznym czasie nie 

przekraczającym 10 minut  i zobowiązani są posiadać ze sobą podkłady muzyczne 
(półplayback). Nagranie musi być na płycie CD, która powinna być opisana: 
wykonawca, tytuły piosenek, czas nagrania.

2. Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia 
decyzji o prezentacji 1 utworu, w przypadku dużej liczby uczestników zgłoszonych do 
konkursu. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jedną placówkę.
4. Z jednej placówki może wystąpić kilku wykonawców.
5. Uczestnik prezentuje inny repertuar niż w poprzednich edycjach konkursu.
6. Uczestnikowi  musi towarzyszyć opiekun (nauczyciel, rodzic lub upoważniona przez 

niego osoba).

V  Kryteria oceny i nagrody:
1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany     do     wieku   i możliwości wokalnych 

wykonawcy, walory głosowe, własną interpretację piosenek, muzykalność, 
indywidualność artystyczną.

2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody.
3. Każdy wykonawca dostaje dyplom uczestnictwa.
 
VI  Przepisy ogólne:
1. Komisję artystyczną eliminacji powołują jej organizatorzy. Organizatorzy  ponoszą 

odpowiedzialność za  przebieg i organizację konkursu.
2. Organizatorzy zapewniają profesjonalny sprzęt nagłaśniający.
3. Lista i kolejność występów będzie umieszczona na stronie PMDK dnia 22.11.2013 r.
4. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
5. Organizator nie zapewnia wyżywienia.
6. Uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

VII Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku Nr 101,  poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów oraz przekazania nagród, a także w celach 
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 
Konkursu i wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania.



3. Każdy Uczestnik zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych ma 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na e-mail: pmdk@pmdk.bedzin.pl 
wyłącznie w pliku tekstowym (nie: pdf)

wpisując w temacie wiadomości: MURMURANDO
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem i numerami telefonów:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

ul. Powstańców Śląskich 1 , 42-500 Będzin 
tel./fax: 32-762-12-69

e-mail: pmdk@pmdk.bedzin.pl
strona internetowa: www.pmdk.bedzin.pl

http://www.pmdk.bedzin.pl/
mailto:pmdk@pmdk.bedzin.pl
mailto:pmdk@pmdk.bedzin.pl

