
                                                                  REGULAMIN 

                                            Konkursu wokalnego „TARNÓW MA GŁOS” 

 

1. Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci  

Niepełnosprawnych „NASZE DZIECI” /Partner wiodący/ i Pałac Młodzieży w Tarnowie 

/Partner/ 

2. Organizatorzy określają zasady konkursu, kryteria punktowania i nagrody. 

3. Za organizację konkursu odpowiadają organizatorzy. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych www.naszedzieci2.cba.pl 

oraz www.pm.tarnow.pl 

5. Konkurs odbywa się w terminie 18 września 2020 r. (piątek) - szkoły podstawowe i 20 

września 2020 r. (niedziela) – szkoły ponadpodstawowe i młodzi dorośli w godzinach 17:00-

20:00. 

6. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności wokalnych, wyszukiwanie i promocja 

młodych talentów oraz społeczna integracja. 

7. Chcemy wyróżnić i nagrodzić młode talenty, umożliwić Im swobodną prezentację, a także 

umożliwić uczestnikom i publiczności dobrą zabawę. 

8. Ustala się następujące nagrody: 

a/ nagroda główna, dwa wyróżnienia – szkoła podstawowa kl. I-III  

b/ nagroda główna, dwa wyróżnienia - szkoła podstawowa  kl.  IV –V  

c/ nagroda główna, dwa wyróżnienia - szkoła podstawowa kl. VII-VIII  

d/ nagroda główna, dwa wyróżnienia – szkoły ponadpodstawowe i studenci 

9. W konkursie mogą brać udział duety (rodzina: siostra / brat) 

10. Na wniosek jury organizator może przyznać dodatkowo nagrodę specjalną dla uczestnika, 

który wyróżni się spośród innych swoim wykonaniem i zachowaniem scenicznym. 

11. Rozdanie nagród odbędzie się w dniu przesłuchań. 

W czasie obradowania jury konkurs umili nam występ uczestniczek „THE VOICE KIDS”. 

                                                     REKRUTACJA 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie tarnowskich szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, placówek oświatowych i szkół wyższych w następujących kategoriach: 

a/szkoły podstawowe   

http://www.naszedzieci2.cba.pl/
http://www.pm.tarnow.pl/


b) szkoły ponadpodstawowe i studenci 

2.W konkursie mogą brać udział soliści i duety pochodzące z tego samego domu. 

3. Soliści i duety reprezentujący szkolę podlegają tej samej kwalifikacji. Jedynym kryterium 

jest kategoria wiekowa. 

4. Ze względu na ograniczony czas trwania konkursu przesłuchań liczba uczestników może 

zostać ograniczona. 

5. Rekrutacja odbywa się w formie papierowej oraz elektronicznie. Formularz zgłoszeniowy 

jest dostępny na stronie  www.naszedzieci2.cba.pl oraz www.pm.tarnow.pl 

6. Szkoła, placówka oświatowa, rodzic lub student zgłasza udział na formularzu 

zgłoszeniowym. Formularz powinien zostać podpisany przez uprawnionego nauczyciela lub 

rodzica albo osobę pełnoletnią składającą zgłoszenie i złożyć w formie papierowej u 

PARTNERA - Pałac Młodzieży, ul Piłsudskiego 24. Formularz może zostać  także 

wypełniony elektronicznie i przesłany na adres e-mail:  gosiaboruch@onet.pl 

7. Komunikacja z nauczycielem lub rodzicem odbywa się za pośrednictwem strony 

internetowej Partnera: www.pm.tarnow.pl 

8. Zgłoszenia kandydatów do konkursu  można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie od 

7.09.2020 r. - 13.09.2020 r. 

9.W konkursie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością. 

 Rodzaj i wybór repertuaru: 

1. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z podkładem muzycznym. 

2. Uczestnicy mogą także wykonać utwór bez podkładu muzycznego - „a cappella”. 

3. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie. Podkład: pendrive lub karta pamięci.  

                                          Miejsce i harmonogram konkursu: 

1. Miejscem odbywania się konkursu jest ogólnodostępna przestrzeń miejska - Amfiteatr 

Letni  zlokalizowany przy ul. Kopernika 4 w Tarnowie. 

2. Harmonogram konkursu będzie dostępny na stronie www.pm.tarnow oraz 

www.naszedzieci2.cba.pl 

                                     Zasady konkursu: 

1.W ramach rywalizacji  przesłuchania  konkursowe odbędą się w terminach zgodnych   

z harmonogramem konkursu z udziałem profesjonalnego jury. 

2. Skład jury zostanie podany w dniu przesłuchań. 
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3. Warunkiem rejestracji uczestników jest wyrażenie zgody nauczyciela, rodzica lub 

pełnoletniego uczestnika składającego zgłoszenie na przetwarzanie przez Organizatorów 

konkursu oraz Partnerów projektu „Tarnów ma głos” jego danych osobowych określonych  

w formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

4. Organizatorzy potwierdzą termin i godziny przesłuchań konkursowych. 

5. Podczas przesłuchań uczestnicy prezentują swoje umiejętności przed zgromadzoną 

publicznością w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie z zachowaniem obostrzeń i zaleceń 

sanepidu. 

6. Ocenie jury podlegają: ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, dykcja, emisja głosu, 

predyspozycje wokalne i interpretacja utworu. 

7. Idea konkursu zakłada przeprowadzenie dwóch przesłuchań. Przesłuchania konkursowe 

kończą się ogłoszeniem wyników. /Jeżeli  pozwoli czas, to laureaci pierwszych miejsc 

zaprezentuj się ponownie/ 

8. Uczestnicy wysyłają aranżację do 13 września 2020 r. na adres gosiaboruch@ onet.pl  

z podpisem wykonawcy lub składają osobiście w Pałacu Młodzieży. Istnieje możliwość 

konsultacji z opiekunem wokalnym p. Małgorzatą Boruch:  gosiaboruch@onet.pl 

                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizatorami konkursu są : 

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych 

„NASZE DZIECI”. 

PARTNER - Pałac Młodzieży 

2. Rada Osiedla Starówka. 

3.Projekt „Tarnów ma głos” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. 

                                           

    

 

 

 

 

   

 


