
Konkurs Wokalny 
„Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznej” 

 

REGULAMIN  
 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Wokalnego pod 

nazwą „Rodzinne śpiewanie Pieśni Patriotycznej”, w ramach dziewiątej 
odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020. 

 
2. Organizatorem Konkursu Wokalnego „Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznej” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Krośnie, zwane dalej 

„Organizatorem”. 
 

3. Cele Konkursu:  

a. propagowanie rodzinnego śpiewania i muzykowania, integracja rodzinna, 

b. rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do podstawowej grupy społecznej, 

jaką jest rodzina, 

c. krzewienie wartości patriotycznych, 

d. popularyzacja polskich pieśni patriotycznych i działań artystycznych, 

e. pielęgnowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego 

tradycji pieśni patriotycznej w twórczości artystycznej, 

f. zachęcenie rodzin do pracy nad rozwijaniem swoich zdolności wokalnych, 

g. stwarzanie dzieciom i rodzicom okazji do zaprezentowania swoich talentów. 

 

4. Przedmiotem Konkursu jest rodzinne zaśpiewanie pieśni o charakterze 

patriotycznym do wybranego podkładu muzycznego, zarejestrowaniu 

nagrania, zapisania i dostarczenia go do siedziby Organizatora. Nagranie 

musi być zapisane w formacie MP4 na nośniku elektronicznym. 

 

II. Zasady udziału w konkursie 

 

1. Konkurs organizowany jest na szczeblu powiatowym 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego. 

3. Konkurs skierowany jest do rodzin. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i ich 

rodzice/opiekunowie, rodzinne grupy muzyczne, zespoły utworzone przez członków 

rodziny.      

4. Konkurs rozstrzygnięty zostanie bez podziału na kategorie wiekowe.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie utworu patriotycznego. Plik  
z nagraniem należy wysłać lud złożyć do dnia 25 września 2020 r.                        

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 
1, 38-400 Krosno z dopiskiem: Konkurs Wokalny pn. ”Rodzinne Śpiewanie 
Pieśni Patriotycznej”.  

6. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym 
lub innym dowolnym urządzeniem.  

7. Każdy z uczestników przygotowuje tylko jeden utwór, a czas prezentacji nie 
powinien przekraczać 5 minut. 
 



 

8. Nagranie należy dostarczyć z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który 

stanowi Załącznik nr 1. Ponadto każdy z uczestników Konkursu powinien dołączyć 

podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku, które stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć do pracy konkursowej pisemną 

zgodę na udział w konkursie rodziców lub opiekunów, stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

10. Dostarczone  nagranie należy opisać według następującego wzoru: Tytuł 

utworu/Imię, nazwisko autora utworu/ Imię i Nazwisko wykonawców/ Nazwa 

Zespołu (jeśli jest nadana)/ 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania nagrań 

niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 

12. Nagrodzone i wyróżnione pieśni  mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

13. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest pracownik Starostwa 

Powiatowego w Krośnie w Biurze Spraw Społecznych i Promocji - Jolanta Przybyła - 

tel. 13 4375779, 607074714 

 
III. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury” zdecyduje 

które z przesłanych materiałów będą opublikowane i nagrodzone.  
Jury będzie oceniało: 

a. dobór repertuaru 

b. interpretację utworu 

c. aranżację 

d. muzykalność i warunki głosowe 

e. ogólne wrażenia artystyczne 

2. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu.  
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zostanie opublikowane                           

28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Organizatora: 

www.powiat.krosno.pl 
4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 września 2020 r., przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie 
podczas dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020, o czym 
uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora. 

5. Wybrani wykonawcy wytypowani przez Jury zostaną zaproszeni do wykonania 
swoich utworów podczas rozdania nagród. 

6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. 
 

IV. Terminy 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń – do 25 sierpnia 2020 roku  

Termin ogłoszenia wyników – 28 sierpnia 2020 roku 
Termin wręczenia nagród – 4 września 2020 roku 

 
 
 

 
 

 

http://www.powiat.krosno.pl/


V. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie nagrań do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

do nich na rzecz Organizatora wraz z prawem do nieograniczonego z nich 
korzystania w materiałach promocyjnych Powiatu Krośnieńskiego. 

2. Nadesłane nagrania przechodzą na własność Organizatora. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych 

osobowych Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz 
podobizny na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach. 

4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 

poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), przesłanie nagrania oznacza wyrażenie 

zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie 

wielokrotne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na potrzeby Konkursu  

#Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznej 

5. Przesłanie nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

- wykorzystanie, obróbkę nagrania, 

- publiczne odtworzenie nagrania, 

- rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji 

działalności Starostwa Powiatowego w Krośnie: mediach elektronicznych, na 

stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, 

- wykorzystanie na stronach internetowych, 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, telefoniczne i bezprzewodowe (np. MMS, 

WAP, SMS itp.) 

- wprowadzanie zmian, skrótów 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 
7. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
8. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej                             

www.powiat.krosno.pl. 
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