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REGULAMIN 

III POLSKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO DLA MŁODYCH 

TALENTÓW 

 

I. NAZWA KONKURSU I ORGANIZATOR 

Konkurs muzyczny: "III POLSKI KONKURS MUZYCZNY DLA MŁODYCH 

TALENTÓW - Polscy Kompozytorzy - występy wokalne i instrumentalne" 

Organizatorami konkursu są: pani Paulina Pokorzyńska, APEEPL - Stowarzyszenie 

Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (rodzice.lu) oraz Stowarzyszenie 

polska.lu, dalej "Organizator". 

II. CELE 

 rozwijanie zdolności wokalnych i instrumentalnych, 

 pobudzenie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Polonii 

w Luksemburgu, 

 prezentacja umiejętności Młodych Talentów, 

 próba pokonania nieśmiałości poprzez publiczny występ, 

 motywacja do wzmożonej pracy w celu rozwijania talentu w trakcie przygotowań do 

konkursu, a także po nim, 

 stworzenie możliwości zapoznania się z dziełami polskich kompozytorów dla 

uczestników polsko- i niepolskojęzycznych 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1) Uczestnicy 

1. Konkurs muzyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży polskojęzycznej.  

2) Etapy konkursu i kategorie uczestników 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

3. I etap obejmuje: 

 zbieranie zgłoszeń od rodziców/opiekunów prawnych Młodych Talentów do dnia 

29.10.2015 r. 

 wyłonienie, najpóźniej do dnia 31.10.2015 r. reprezentantów w następujących 

przedziałach wiekowych (kategoria wokalna i/lub instrumentalna): 

- od 2 do 5 roku życia włącznie,  

- od 6 do 8 roku życia włącznie,  

- od 9 do 12 roku życia włącznie,  

- od 13 do 15 roku życia włącznie,  

- od 16 do 18 roku życia włącznie. 
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4. W przypadku zespołu - wszyscy uczestnicy grupy muszą kwalifikować się do jednej 

kategorii wiekowej. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Organizator lub Komisja 

Konkursowa. 

5. W przypadku akompaniamentu w kategorii wokalnej i instrumentalnej - istnieje 

możliwość akompaniamentu osoby dorosłej (zorganizowanej we własnym zakresie) 

6. Komisja Konkursowa (jury) może zmienić kategorie konkursowe, według których 

uczestnicy zostaną podzieleni, jeśli uzna to za słuszne.  

7. Maksymalna liczba uczestników II etapu konkursu wynosi 30 uczestników. W 

przypadku zgłoszenia się większej liczby, Komisja Konkursowa może wyłonić 

uczestników II etapu na podstawie eliminacji. 

8. W przypadku ilości zgłoszeń znacznie przekraczających maksymalną liczbę 

uczestników dopuszczonych do II etapu konkursu, eliminacje odbędą się na podstawie 

nagrań audio lub video. Takie nagrania powinny być (na życzenie Komisji) 

przygotowane przez uczestników we własnym zakresie i udostępnione w internecie lub 

przesłane mailem, lub przekazane na typowych nośnikach (CD/DVD/BD/SD itp.) do 

dnia 3.11.2015. Na podstawie oceny nagrań Komisja wyłoni listę uczestników 

zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Lista ta zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 

9.11.2015. 

9. II etap konkursu odbywa się w Sali Koncertowej Sang a Klang w Luksemburgu dnia 

15.11.2015 od godz.15:00. Ten etap obejmuje wybranie zwycięzców spośród 

reprezentantów poszczególnych kategorii, wyłonionych w etapie I. 

3) Temat i forma prezentacji 

10. Tematem przewodnim III Konkursu jest muzyka polskich kompozytorów. Dopuszcza się 

utwory polskich kompozytorów. Przykładowo w kategorii wokalnej mogą to być utwory 

przygotowane przez polskich piosenkarzy z myślą o dziecięcej publiczności, muzyczne 

książki audio, słuchowiska, etc.  

11. Konkurs będzie miał formę prezentacji co najmniej jednej piosenki i/lub utworu 

instrumentalnego w jednej z dwóch kategorii: instrumentalnej albo wokalnej.  

12. W kategorii wokalnej należy wykonać utwór polskojęzyczny. 

13. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji - 

maksymalnie 3 utwory (i/lub maksymalnie 6 minut łącznie). Jego przekroczenie może 

skutkować przerwaniem występu. 

14. Uczestnicy powyżej 9 roku życia mogą przygotować prezentacje na temat 

wykonywanego kompozytora (maksymalnie 3 minuty), za którą jury może przyznać 

dodatkowe punkty. 

4) Zgłoszenia - forma i termin 

15. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez wypełnienia formularza bezpośrednio: 

https://docs.google.com/forms/d/1NFczwgXjH2IggdWYEKRTSnIyasuDsUGLdI8S90

https://docs.google.com/forms/d/1NFczwgXjH2IggdWYEKRTSnIyasuDsUGLdI8S90IXLfM/viewform?c=0&w=1
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IXLfM/viewform?c=0&w=1 lub przeslanie zał.1 do niniejszego Regulaminu na adres 

e-mailowy: polski.konkurs.muzyczny@gmail.com). 

16. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 29.10.2015 r. 

17. Mail potwierdzający udział w konkursie zostanie wysłany do dnia 31.10.2015r. 

5) Komisja Konkursowa, kryteria oceny i nagrody 

18. Organizator powołuje Komisję Konkursową (jury), które oceniać będzie według 

następujących kryteriów: 

 w przypadku występów wokalnych: walory głosowe, muzykalność, sposób 

interpretacji, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne,  

 w przypadku występów instrumentalnych: umiejętności techniczne, muzykalność, 

sposób interpretacji, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne. 

19. Jury ma prawo uzupełnić w/w kryteria według własnego uznania. 

20. Komisja Konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia. 

21. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

22. Ufundowana zostanie również nagroda publiczności. 

23. Ponadto laureaci konkursu zaproszeni zostaną do udziału w koncercie laureatów 

zorganizowanym przez polska.lu asbl. Termin i miejsce koncertu zostanie ustalone w 

porozumieniu z laureatami już po rozstrzygnięciu konkursu. 

6) Inne kwestie organizacyjne 

24. Organizatorzy zapewniają: 

 w przypadku występów instrumentalnych: fortepian lub pianino; inne instrumenty 

uczestnicy konkursu organizują we władnym zakresie, 

 w przypadku występów wokalnych: nagłośnienie (podkładu muzycznego i glosu) 

 

25. Podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie.  

Najpóźniej do 3.11.2015r. należy przesłać podkład na adres: 

polski.konkurs.muzyczny@gmail.com 

26. Kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator. 

27. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają sami uczestnicy. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. O każdorazowej zmianie uczestnicy będą powiadamiani drogą mailową. 

29. Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne 

rozstrzygać będzie Organizator. 

https://docs.google.com/forms/d/1NFczwgXjH2IggdWYEKRTSnIyasuDsUGLdI8S90IXLfM/viewform?c=0&w=1
mailto:polski.konkurs.muzyczny@gmail.com
mailto:polski.konkurs.muzyczny@gmail.com


4 
 

30. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod adresem kontaktowym: 

polski.konkurs.muzyczny@gmail.com 

31. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie relacji z 

przebiegu konkursu (w tym ewentualnych zdjęć oraz nagrań audio/video) na 

następujących stronach internetowych: www.polska.lu, www.luksemburg.msz.gov.pl, 

www.rodzice.lu, chyba, że do dnia 8.11.2015r. uczestnik/opiekun prawny na adres 

polski.konkurs.muzyczny@gmail.com prześle pisemne oświadczenie, że takiej zgody 

nie wyraża. 

32. Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika Konkursu w celach konkursowych zgodnie z wymogami 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r., przez Organizatora III 

POLSKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO DLA MŁODYCH TALENTÓW". 

33. Uczestnik oraz jego prawni opiekunowie zgłaszając się do Konkursu akceptują 

niniejszy Regulamin, klauzulę zawartą w w/w punkcie Regulaminu oraz zasady 

uczestnictwa i warunki udziału w konkursie. 

 

 

 



Zał. 1. Zgłoszenie do III Polskiego Konkursu Muzycznego dla Młodych Talentów  

- Polscy Kompozytorzy - 
 
 

Kategoria* wokalna / instrumentalna 

Występ* indywidualny / zespołowy 

Imię i nazwisko uczestnika / 

członków zespołu 

 

 

 

 

 

Data urodzenia uczestnika / 

członków zespołu 

 

 

Kategoria wiekowa* 

 

a) 2-5 r.ż.                  b) 6-8 r.ż.                  c) 9-12 r.ż.     

d) 13-15 r.ż.              e) 16-18 r.ż. 

Osoba do kontaktu 

 

  

Numer telefonu do kontaktu 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Nazwa/y utworu/ów (z podaniem 

kompozytora)** 

 

 

 

 

 

(dot. kat. wokalnej) Czy w trakcie 

występu będzie użyty podkład 

muzyczny? 

 

 

(dot. kat. wokalnej i 

instrumentalnej) Czy 

uczestnik/grupa będą występować 

z akompaniamentem? 

 

 

Inne uwagi / komentarze 

 

 

 

 

Data zgłoszenia  
 

* Niepotrzebne skreślić 

**Łączna długość prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. Ostateczny wybór utworów 

będzie można potwierdzić do 31.10.2015r. drogą mailową: 

polski.konkurs.muzyczny@gmail.com) 

 

Fakt zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na Regulamin Konkursu (dostępny u 

Organizatora: p. Pauliny Pokorzyńskiej, APEEPL lub polska.lu)  

mailto:polski.konkurs.muzyczny@gmail.com

