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R E G U L A M I N 

 

I  Internetowy Powiatowy  Konkurs  Wokalny  2020 

pod honorowym patronatem Starosty Sanockiego  

STANISŁAWA  CHĘCIA 

 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie PRO ARTIS w Sanoku 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 

Uczestnicy: 

W Festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Sanoka.  

* Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykonanie jednego utworu muzycznego w języku 

polskim, tj. szeroko rozumianej „piosenki wakacyjnej”, zarejestrowanie nagrania w formie video  

(za pomocą telefonu, tabletu, laptopa lub innych urządzeń z kamerą).  

* Podstawą udziału w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej szkoły, oraz przesłanie zgody rodzica, na udział dziecka w konkursie, na adres e-mail: 

proartis.sanok@gmail.com. 

* Interaktywny formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodziców, należy przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie, do 31.05.2020r.: Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą akceptowane. 

* W Festiwalu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę 

na uczestnictwo dziecka w Festiwalu.  

Termin: 

Nagrania należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres proartis.sanok@gmail.com,  

w terminie do 7 czerwca 2020 r., do godz. 23:59 



Cele Konkursu: 

Popularyzacja polskiej piosenki w środowisku lokalnym 

Podkreślenie znaczenia twórczości polskich artystów dla regionu 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu 

Promowanie młodych talentów 

Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku wykorzystywania potencjału wokalnego 

Integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu Sanockiego 

Organizacja: 

 Nagranie nie powinno przekraczać 7 minut 

 film ma stanowić jeden niepodzielny plik zrealizowany ze statywu, nie może być sklejany 

z kilku nagrań, 

 plik powinien być zapisany w jednym z podanych formatów video: avi, mpeg, wmv, mov, qt, 

rm, rmvb, flv, 3gp, mkv 
 wielkość pliku, nie może przekraczać 25 MB 

 nagranie musi zostać przesłane na adres e-mail:  proartis.sanok@gmail.com 

 dostęp do nagrania nie może być zakodowany do dnia zakończenia obydwu etapów konkursu  

i ogłoszenia wyników, 

 na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy, 

 tytuł nagrania (nazwa pliku) ma obejmować: imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę  

(np. Adam Winiarski, klasa V, SP1 w Sanoku) 

 opis (tytuł e-maila) ma zawierać: tytuł utworu, wykonawcę/zespół lub kompozytora, itp. 

 preferowana jakość HD (jakość nagrania podlega weryfikacji) – w przypadku jakości 

uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika organizatorzy mają prawo wykluczyć 

uczestnika z konkursu. 

Jury: 

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Podczas Konkursu Jury będzie oceniało: 

* ogólny wyraz artystyczny 

* umiejętności wokalne (intonacja, emisja, dykcja) 

* dobór repertuaru 

* interpretację utworu 

Nagrody:  

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. Zostaną 

one przesłane pocztą przez organizatora. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych w Festiwalu 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: http://www.sp3.sanok.pl oraz przesłana do 

szkół, do których uczęszczają laureaci i wyróżnieni. 

 

Informacja o Festiwalu: 

Szczegółowych informacji udziela: 

p. Łukasz Kot  tel. 796 903 611 

 



Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

 

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  regulaminem I Internetowego Powiatowego 

Konkursu Wokalnego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie PRO ARTIS i Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Sanoku i wyrażam zgodę, aby moje dziecko …………………………………… wzięło w nim 

udział.                 /imię i nazwisko dziecka/ 

 

Wyrażam  tym  samym  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego dziecka  przez  

Szkołę,  jako  Administratora  Danych  Osobowych,  w  ramach realizacji Konkursu,   

w  tym  zgodę na przesłanie nagrania wideo z zarejestrowanym występem mojego dziecka oraz 

publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska, klasy i szkoły, do której dziecko uczęszcza,  a  także  

wszelkich  utrwalonych  w  trakcie  Konkursu  materiałów, w tym wizerunku dziecka na stronie 

internetowej szkoły.  

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych,  

oraz że  zostałem  poinformowany/a  o  prawie  dostępu do treści danych,  a także możliwości ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………          

/miejscowość i data/      /podpis rodzica/ 


