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do Zarządzenia Dyrektora 
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Regulamin  

Konkursu Piosenki „Wokalna Gratka” 

- edycja XXV 
 

I. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” w Olecku. 

2. Organizator zmienia nazwę konkursu z „Gratki dla nastolatka” na „Wokalna Gratka”. 

3. Udział w konkursie jest płatny. Wpisowe wynosi 20 zł. 

4. Konkurs jest trzystopniowy i przewiduje:  

a. przesłuchania,  

b. półfinał,  

c. finał. 

5. Zgłoszenie uczestnika do konkursu poprzez dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

6. Uczestnicy konkursu ze szczególnymi potrzebami powinni wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności 

i dołączyć go do karty zgłoszenia.  

7. Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają: 

a. Marianna Poniatowska, Marta Jeżewska – tel. (87) 523 30 35 

b. Jakub Dziubiński – tel. (87) 520 20 59  

II. CELE KONKURSU 

1. Rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Inspirowanie do rozwijania własnych umiejętności. 

3. Promowanie talentów.  

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie powiatu oleckiego.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie soliści.  

3. Kategorie wiekowe uczestników:  

a. kat. I – uczniowie kl. I-IV, szkoły podstawowe,  

b. kat. II – uczniowie kl. V-VIII, szkoły podstawowe,  

c. kat. III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.  

IV. TERMINARZ  

1. Nadsyłanie lub składanie zgłoszeń - do 10 marca 2022 r. do godziny 14.00. 

2. Wpisowe należy wpłacić do 11 marca 2022 r. na nr konta: 26 1020 4724 0000 3802 0007 4880 (z 

dopiskiem Wokalna Gratka + imię i nazwisko uczestnika).   

3. Przesłuchania konkursowe - 15 marca 2022 r. w sali kina „Mazur”:  

a. uczestnicy kat. I – godz. 16.00,  

b. uczestnicy kat. II – godz. 17.00,  

c. uczestnicy kat. III – godz. 18.00,  

4. Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do półfinału – 16 marca 2022 r. na stronie 

www.rokmg.pl.   

5. Półfinał konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali kina „Mazur”. 

http://www.rokmg.pl/


6. Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do finałów – 6 kwietnia 2022 r. na stronie 

www.rokmg.pl.   

7. Finał konkursu odbędzie się 1 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Sali kina „Mazur”.  

8. Ogłoszenie zdobywcy nagrody publiczności odbędzie się 1 maja 2022 r. 

V. UDZIAŁ W PRZESŁUCHANIACH 

1. Niepełnoletnich uczestników do konkursu zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie.  

2. Każdy uczestnik/rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi: 

a. wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu, 

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu, 

d. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 4 

do niniejszego regulaminu, 

e. wniosek o zapewnienie dostępności, jeśli dotyczy uczestnika stanowiący załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu, 

f. podkład muzyczny w postaci pliku mp3.  

1. Kartę zgłoszenia można przesłać e-mailem na adres rok@rokmg.pl. Elektroniczne zgłoszenie udziału 

powinno zawierać czytelne skany: dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klauzulę 

informacyjną, wniosek o zapewnienie dostępności (jeśli dotyczy uczestnika) oraz podkład muzyczny w 

postaci pliku mp3. 

3. Kartę zgłoszenia w wersji papierowej można złożyć w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate”, Plac Wolności 22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59. Do karty zgłoszenia należy dołączyć: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, klauzulę informacyjną, wniosek o zapewnienie dostępności (jeśli dotyczy uczestnika) oraz 

podkład muzyczny w postaci pliku mp3 na dowolnym nośniku w kopercie opisanej imieniem i 

nazwiskiem. 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Wykonania uczestników w ramach poszczególnych etapów konkursu ocenia komisja konkursowa 

powołana przez organizatora: 

- Anna Szafranowska (instruktor wokalny, Suwalski Ośrodek Kultury), 

- Aleksandra Szejda (instruktor wokalny, Ełckie Centrum Kultury),  

- Marcin Pyciak (wokalista, muzyk, akustyk, Ełckie Centrum Kultury).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu osobowego komisji.  

3. Kryteria oceny komisji konkursowej:  

a. dobór repertuaru,  

b. umiejętności wokalne wykonawcy,  

c. interpretacja wykonywanych utworów,  

d. ogólne wrażenie artystyczne. 

4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

VII. ZASADY UDZIAŁU   

1. Uczestnik przybywa na konkurs na własny koszt. 

2. Uczestnik prezentuje w ramach poszczególnych etapów konkursu jeden i ten sam utwór muzyczny 

własny lub coverowy. 

3. Utwór muzyczny może być w języku polskim lub angielskim. 

4. Uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem własnym lub z podkładem muzycznym 

zapisanym na pendrive, CD i dostarczonym w opisanej kopercie. W przypadku zgłoszeń elektronicznych 

należy dołączyć do karty zgłoszeniowej podkład muzyczny w postaci pliku MP3.  

http://www.rokmg.pl/
mailto:rok@rokmg.pl


5. Organizator dopuszcza wyłącznie akompaniament własny - uczestnik samodzielnie wykonuje 

akompaniament muzyczny.  

6. Utwór muzyczny nie może przekroczyć 5 minut. 

VIII. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody publiczności. Organizator nagra 5 kwietnia 2022 r. 

uczestników i udostępni 6 kwietnia 2022r. występy na profilu FB „ROK Mazury Garbate”. Uczestnik, 

który otrzyma na FB największą liczbę polubień (serduszek i lajków) otrzyma nagrodę publiczności. 

2. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do etapu finałowego, wezmą udział w darmowych grupowych 

warsztatach wokalnych. O terminie i miejscu warsztatów organizator poinformuje uczestników drogą 

elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego podanego przez uczestnika.  

3. Uczestnicy finału otrzymają dyplomy.  

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetki. 

5. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach nagrają piosenkę w profesjonalnym studio 

nagrań.  

6. Osoby przygotowujące uczestników otrzymają podziękowania.  

IX. PUBLICZNOŚĆ 

1. Przesłuchania odbywają się bez udziału publiczności. 

2. Półfinał i finał odbywają się z udziałem publiczności zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi. 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

4. Klauzula informacyjna 

5. Wniosek o zapewnienie dostępności 


