
 REGULAMIN 
 Konkursu Piosenek „Mikrofon i ekran: od Kasi Sobczyk po Perfect” 

 

Konkurs odbędzie się w ramach  
9 (Internetowej) Majówki ze Stanisławem Bareją 

…kwarantanna też jest jakąś okazją do spotkania… 

 

Organizatorzy: 

Kutnowski Dom Kultury 

Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie 

  

Festiwal adresowany jest do młodych wokalistów z całej Polski. 

 

Główne jego cele to:  

- popularyzacja polskiej piosenki  

- prezentacja i promocja umiejętności artystycznych młodych wokalistów 

 

I. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.  

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować jedną piosenkę polską, która 

powstała w czasach PRL.  

3. Uczestnicy przygotowują piosenki z  podkładem muzycznym  (półplayback) lub 

przy akompaniamencie własnym (inst. klawiszowe, gitara, itp.). 

4. Przygotowaną prezentację  należy zarejestrować za pomocą kamery, telefonu 

komórkowego, zamieścić na kanale Youtube i załączyć link do karty zgłoszenia. 

Elektroniczny formularz karty zgłoszenia dostępny będzie na stronie: 

www.kdk.net.pl  

Zgłoszenia przyjmujemy od 10 do 20 kwietnia 2020 r. 

 

II. HARMONOGRAM 

1. Nadsyłanie zgłoszeń –  10-20  kwietnia 2020 r.  

2. Jury konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 20 najlepszych filmów, 

które zostaną opublikowane na FB wydarzenia do dnia 30 kwietnia 2020 r.  

3.  Jury, złożone z przedstawicieli Organizatorów, przyzna swoje nagrody i 

wyróżnienia   

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kdk.net.pl  i na stronie FB 

wydarzenia w dniu 4 maja 2020 r.. 

 

III. JURY i NAGRODY 
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1. Wszystkie nadesłane prezentacje będą oceniane przez Jury. 

2. Ocenie podlegać będą:  

a) walory wokalne  

c) interpretacja utworu  

d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy 

e) stylizacja – mile widziane stylizacje nawiązujące do mody obowiązującej w latach, 

w których powstała zgłaszana piosenka – dodatkowe punkty od Jury 

3. Decyzje Jury są ostateczne. 

4. Nagrody: 

- nagrody finansowe, rzeczowe oraz wyróżnienia. 

- prezentacja i promocja najlepszych wykonań w mediach społecznościowych,  

na stronach www 

-  zaproszenie  głównych laureatów do udziału w innych festiwalach  

i konkursach piosenki organizowanych na terenie miasta Kutna 

 
Organizatorom zależy przede wszystkim na wspólnym działaniu i dobrej zabawie  
w obliczu zaistniałej sytuacji. 
 

VI. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zgłaszając się do Konkursu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun  

(w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym 

do realizacji Konkursu oraz  jego wizerunku w obrębie działań związanych  

z tym Konkursem. 

2. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania. 

3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, 

wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej 

emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, 

bez wypłacania im honorariów. 

 

Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udziela: 

1. Krzysztof Ryzlak, tel.  605 220 329  e-mail: kierownik@ctmtkutno.com  

2. Katarzyna Karolak- Rojewska, te. 605 861 057, e-mail:  rtm.kutno@wp.pl  
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