
REGULAMIN VII KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ „GŁOSOWISKO” 2015 

 
1. ORGANIZATOR: 
Miejski Dom Kultury „Muflon” 
 
2. MIEJSCE I TERMIN: 
SALA WIDOWISKOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „MUFLON”  
ul. Cieplicka 172  
58-570  Jelenia Góra  
23 października 2015r. (piątek) 
 
3. CELE IMPREZY: 
- prezentacje wartościowych i różnorodnych form piosenki polskiej, 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży,  
- promowanie polskiej kultury muzycznej, 
- promowanie młodych talentów i inspirowanie do poszukiwań artystycznych w dziedzinie  muzyki, 
- zaistnienie wykonawców dorosłych, mających interesującą propozycję artystyczną. 
  
4. ZASADY OGÓLNE: 
 
I. Konkurs „GŁOSOWISKO” ma charakter otwarty. Może w nim brać udział młodzież ucząca się – 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli (soliści i zespoły). 
II. Wykonawców kwalifikuje się do 3 kategorii wiekowych: szkoła podstawowa (7-13 lat), szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne (14-19 lat) oraz studenci i osoby dorosłe (20 lat wzwyż). 
III. Wykonawca przygotowuje dwa utwory śpiewane – wyłącznie w języku polskim, wyklucza się 
używania półplaybacków. 
IV. W przypadku ubiegłorocznych laureatów „Głosowiska” nie dopuszcza się ponownego wykonania 
piosenek nagrodzonych rok wcześniej.  
V. Szczególnie wysoko oceniane będą własne utwory. 
VI. Zespół występujący na scenie może liczyć do 6 osób. 
VII. Organizator zapewnia nagłośnienie, perkusję, wzmacniacz gitarowy i basowy.   
VIII. Przyjętych zostanie maksymalnie po 8 osób/zespołów w każdej kategorii wiekowej. 
 
5. ZASADY UDZIAŁU: 
I. Zgłaszający się zobowiązani są do nadesłania na adres e-mail: muflon@sobieszow.pl (w tytule:  
„Głosowisko 2015”) lub na adres pocztowy MDK „Muflon”: 
- wypełnionej karty uczestnictwa (w załączeniu) 
- nagrania z wykonaniem zgłoszonego repertuaru - pliki wyłącznie w formacie mp3, wave lub CD 
audio (płyta). 
 

UWAGA! NIEPRZEKRACZALNY TERMIN PRZESYŁANIA KOMPLETU MATERIAŁÓW  
UPŁYWA Z DNIEM 12 października 2015 

 
II. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy. 
III. Kwalifikacji do udziału w konkursie dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora na 
podstawie przesłanych nagrań demo.  
IV. Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu ( foto, zapisy audio, video) organizatorowi. 
V. Organizator „Głosowiska” powołuje  Jury Konkursowe. 
VI. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy osobom wyróżnionym, jednak Jury 
ma prawo nie przyznać nagród w danej kategorii w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie 



spełniał regulaminowych kryteriów ustalonych przez organizatora; dyplomy uczestnictwa otrzymają 
wszyscy wykonawcy i ich opiekunowie. 
VII. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu zostanie opublikowana do dnia 16 października 
na stronie: www.muflon.sobieszow.pl w zakładce GŁOSOWISKO.  
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
I. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. 
II. Jury oceniać będzie walory głosowe (intonacja, dykcja), dobór repertuaru (utwory powinny być 
dobrane stosownie do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy), zrozumienie tekstu – 
interpretację, zachowanie sceniczne oraz w przypadku zespołu wokalnego – aranżacja głosowa 
(wielogłosowość). 
III. Uczestnicy niepełnoletni powinni pozostawać w czasie konkursu pod opieką osoby dorosłej (rodzic 
lub opiekun upoważniony przez rodziców). 
IV. Kolejność występów/przesłuchań konkursowych ustala organizator – uczestnik po rejestracji  
w biurze organizacyjnym otrzyma imienną plakietkę z numerem występu. 
V. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 
 
Szczegółowych informacji udziela instruktor MDK „Muflon” Tomasz Trajnowicz od poniedziałku do 

piątku w godz. 10.00-20.00 pod nr tel. 75 755 3770 oraz 515 287 189, e-mail:muflon@sobieszow.pl, 

tomasz.mdkmuflon@o2.pl  

 
Adres do korespondencji:      
Miejski Dom Kultury „Muflon”  
ul. Cieplicka 172 , 58-570 Jelenia Góra  
z dopiskiem „Głosowisko 2015” 
tel.: 75 755 3770  
e-mail: muflon@sobieszow.pl  

 
 
 

Skrócony program VII Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko” 2015: 

 
godz. 9.00 – przyjazd uczestników, rejestracja w biurze organizacyjnym  

godz. 9.30 – rozpoczęcie przesłuchań konkursowych 

godz. 17.00 – ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród 

 


