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    XIV KONKURS WOKALNY TWÓRCZOŚCI POLSKIEJ 

„WIELCY NIEOBECNI” 
Patronat honorowy 

Burmistrz Miasta Malborka 
Starosta Powiatu Malborskiego 

ORGANIZATOR 

       Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 
 

REGULAMIN KONKURSU 

                             
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 21lat. 
Umożliwia młodym talentom prezentację swoich umiejętności poetyckich, aktorskich wokalnych i muzycznych. Organizowany 
przez nas konkurs poświęcony jest pamięci znakomitych poetów i twórców, którzy po swojej śmierci pozostawili trwały ślad dla 
przyszłych pokoleń młodych patriotów, krzewiąc piękno i kulturę własnego kraju. Mile widziane przygotowanie utworów 
naszych wybitnych twórców w nowej własnej aranżacji. 

 

KONKURS  WOKALNY 

 
1. Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: 

a)   13 -16 lat  

b)   17-21 lat  

2. Konkurs obejmuje kategorie solistów (duety) 

3. Repertuar obejmuje 1 utwór. 

4. Czas prezentacji- maksymalnie 5 min. 

5. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą mailową lub pocztą  na adres 

organizatora do dnia 2.11.2018r. 

 

Sprawy organizacyjne konkursu: 

 
 Podczas konkursu Uczestnicy biorą udział w warsztatach muzycznych z Gościem Festiwalu   

oraz laureaci zostaną zaproszeni do  Koncertu Galowego, który odbędzie się o godz.18.00 

09.11.2018 r. przed koncertem „Nasz Jonasz” - Agata Kujawa. 

Koszt akredytacji  wynosi 40 zł od 1 uczestnika, płatne na konto bankowe 14-1060-0076-

0000-3210-0019-3740  Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji do dnia 6.11.2018 r.  

  
Kryteria oceny: 
 

- poprawność językowa, dykcja; 

- emisja głosu; 

- intonacja, czystość dźwięku; 

- walory sceniczno-aktorskie - (ruch, gestykulacja, sposób wykonania); 

- dobór repertuaru i interpretacja tekstu; 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 
 
Nagrody 



 

 

 
        Organizator dla wszystkich uczestników przewiduje dyplomy. Laureaci Konkursu wyłonieni 

przez Jury otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne: 

    -        I miejsce  - 500zł brutto 

    -        II miejsce  - 300zł brutto 

    -        III miejsce - 200zł brutto 

 Organizatorzy i Jury, w wyjątkowych przypadkach, zastrzegają prawo do innego podziału    

 nagród. 

 
Dodatkowe informacje: 

 
a) Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

b) Decyzja przyznawania nagród przez Jury konkursu nie podlega  żadnej dyskusji. 

c)Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być rejestrowane, transmitowane, 

nagrywane za zgodą organizatora konkursu, lecz bez jakiejkolwiek odpłatności dla 

uczestników konkursu. 

d) Miejsce konkursu przesłuchań oraz warsztatów i biuro organizacyjne to  Ośrodek 

Konferencyjny „Karwan”,ul. Starościnska 1 

e)Uczestnicy wypełniają karty zgłoszenia i załącznik 1. 

 

 
 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ (pocztą, mailem lub faxem)- do 3.11.2018r. 

 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian 

 w regulaminie, które niezwłocznie będą podawane na stronie internetowej   
 

                             

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

                             KARTA ZGŁOSZENIA 
                 XIV KONKURS WOKALNY TWÓRCZOŚCI  POLSKIEJ 

„WIELCY NIEOBECNI” 

Imię i nazwisko(duet) 

 

 .................................................................................... 

    

 Klasa(wiek) .......................................................................................... 

 

Szkoła/ placówka(nazwa, adres, tel. kontaktowy) 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Miasto .................................................................................................... 

 

Nauczyciel prowadzący ....................................................................... 

 

Repertuar(autorzy tekstu i muzyki) 

............................................................................................................. 

………………………………………………………………………. 

Potrzeby techniczne: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas KONKURSU oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby 

służyć publikacji utworu), digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie 

wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku 

magnetycznym w postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci 

wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymienno kartkowej 

aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, materiału telewizyjnego, w formie zapisu 

elektronicznego na dowolnym nośniku, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie 

zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej 

Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 

łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM wraz z prawem do dokonywania opracowań, 

przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski i poza jej granicami.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian 

dotyczących terminu konkursu lub regulaminu 

 

 

 

                                                          

 

                                                               .......................................................... 

                                                                 Miejsce, data, podpis 


