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REGULAMIN XIV KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ „GŁOSOWISKO” 
2022 

 
I. Organizator Jeleniogórskie Centrum Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze 
II. Termin 10 listopada 2022, (czwartek), godz. 10.00 
III. Miejsce sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia 
Góra 
IV. Cele konkursu: 
– 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. 
 
V. Zasady ogólne 
1. Konkurs „GŁOSOWISKO” ma charakter otwarty. Może w nim brać udział młodzież ucząca się – uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli (soliści i zespoły). 
2. Wykonawców kwalifikuje się do 3 kategorii wiekowych: 
– kategoria 1.  7 – 12 lat, 
– kategoria 2. 13 – 17 lat 
– kategoria 3. 18 lat i więcej. 
3. Wykonawca przygotowuje dwa utwory śpiewane – wyłącznie w języku polskim. 
4. W przypadku zeszłorocznych laureatów „Głosowiska” nie dopuszcza się ponownego wykonania piosenek 
nagrodzonych w latach wcześniejszych. 
5. Szczególnie wysoko oceniane będą utwory własne. 
6. Zespół występujący na scenie może liczyć do 6 osób. 
7. Organizator zapewnia nagłośnienie, perkusję, wzmacniacz gitarowy i basowy. 
8. Zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 8 osób/zespołów w każdej kategorii wiekowej. 
9. Ze względu na sytuację pandemiczną – konkurs odbędzie się tylko wtedy, jeśli zgłosi się do niego 
minimum 8 (ośmiu) uczestników indywidualnych/zespołów. 
10. Uczestnictwo  w  konkursie  jest  objęte akredytacją  w wysokości 20 zł, którą należy wpłacić na konto 
bankowe Bank Millennium S.A. Jelenia Góra 02 1160 2202 0000 0000 4558 9216, tytułem: akredytacja 
Głosowisko 2022, imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu. 
11. Jeżeli konkurs się nie odbędzie, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej akredytacji na numer rachunku 
bankowego, z którego dokonał wpłaty. 
12. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, akredytacja nie jest zwracana. 
 
VI. Zasady udziału: 
1. Prezentacja piosenek może być wykonana z wykorzystaniem podkładu muzycznego (półplayback – 
podkład instrumentalny prezentowany jest z nagrania, a wokalista śpiewa na żywo), a capella lub 
z wykorzystaniem akompaniamentu (nie przekraczając regulaminowej liczby wykonawców określonej w pkt. 
5. 6.) 
2. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: sekretariat@muflon.sobieszow.pl (tytuł wiadomości: 
„Głosowisko 2022”) lub na adres pocztowy JCK „Muflon”, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra wraz z: 
– wypełnioną kartą uczestnictwa; 
– oświadczeniem dotyczącym danych osobowych (które w przypadku niepełnoletnich uczestników 
wypełniają opiekuni prawni); 
– potwierdzeniem przelewu z dokonaną akredytacją; 
– z nagraniem wykonania zgłoszonego repertuaru – pliki wyłącznie w formacie mp3 lub CD audio (płyta). 
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Uwaga! Nieprzekraczalny termin przesyłania kompletu materiałów upływa 21 października 2022. 

 
3. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy. 
4. Kwalifikacji do udziału w konkursie, na podstawie przesłanych nagrań demo, dokona komisja artystyczna. 
5. Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu (foto, zapisy audio, video). 
6. Organizator „Głosowiska” powołuje jury konkursowe. 
7. Jury oceniać będzie walory głosowe (intonacja, dykcja), dobór repertuaru (utwory powinny być dobrane 
stosownie do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy), zrozumienie tekstu – interpretację oraz w 
przypadku zespołu wokalnego – aranżację głosową (wielogłosowość). 
 
8. 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. 
9. Osoby zakwalifikowane do udziału w XIII Konkursie Piosenki Polskiej „Głosowisko” zostaną 
poinformowane telefonicznie i/lub mailowo dnia 28 października 2022. 
 
VII. Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. 
2. Uczestnicy niepełnoletni powinni pozostawać w czasie konkursu pod opieką osoby dorosłej (rodzic lub 
opiekun upoważniony przez rodziców). 
3. Kolejność występów podczas przesłuchań konkursowych ustala organizator. 
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 
Szczegółowych informacji udziela Marcin Sweklej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 pod 
nr tel. 75 755 37 70, e-mail:  sekretariat@muflon.sobieszow.pl 
 
Adres do korespondencji: 
Jeleniogórskie Centrum Kultury „Muflon” 
ul. Cieplicka 172 , 58-570 Jelenia Góra 
z dopiskiem „Głosowisko  2022”  
tel. 75 755 3770 
e-mail: sekretariat@muflon.sobieszow.pl 
 
Skrócony program XIII Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko” 2022: 
9.30 – przyjazd uczestników, rejestracja w biurze organizacyjnym;  
10.00 - 13.00 – przesłuchania konkursowe;  
13.00 - 14.00 – przerwa na obrady jury; 
ok. 14.00 – ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. 


