
I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rozrywkowej o „Złoty Grzejnik” 

28.05.2021 

 

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków. 

 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na I Ogólnopolski Konkurs wokalny, który 

odbędzie się w Stąporkowie – mieście z największym grzejnikiem w Polsce! 

REGULAMIN 

 

1. Organizator   

MGOKiS w Stąporkowie 

 

2. Współpraca  

Konkurs organizowany jest przy udziale środków budżetowych Miasta Stąporków. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

a) Do udziału w konkursie zapraszamy SOLISTÓW w następujących kategoriach 

* 1 - szkoła podstawowa klasy 1-4 

* 2 - szkoła podstawowa klasy 5-8 

* 3 - liceum  

* 4 - osoby dorosłe 

 

b) zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne 

 

c) warunkiem uczestnictwa jest:  

* wypełniona karta uczestnika 

* 2 zdjęcia uczestnika (jedno w pionie, jedno w poziomie) 

* nagranie piosenki konkursowej w formie linku do platformy YT 

 

* wpłata bezzwrotnej akredytacji 50 zł na konto  

MGOKiS w Stąporkowie  

13 8494 0003 2002 0044 8701 0001 (Bank Spółdzielczy o/Końskie) 

w tytule: I KONKURS, Imię i Nazwisko uczestnika, kategoria (numer) 

 

* przesłanie PEŁNYCH zgłoszeń (tj. karta uczestnika, 2 zdjęcia, link do wykonania 

konkursowego, potwierdzenie wykonania przelewu) WYŁĄCZNIE drogą mailową na 

adres 

staporkowmgokis@gmail.com  

W TERMINIE do 09.04.2021r. 

 

Zgłoszenia niepełne, nie przesłane drogą mailową czy nadesłane po terminie NIE 

BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.  

 

mailto:staporkowmgokis@gmail.com


!!!UWAGA!!! 

Ustalony jest LIMIT ZGŁOSZEŃ – przyjmujemy max. 150 zgłoszeń.  

Zgłoszenia będą weryfikowane datami.  

 

d) wytyczne dotyczące utworów konkursowych oraz nagrań 

* każdy uczestnik wykonuje 1 utwór w języku polskim lub angielskim (do wyboru) 

* uczestnik może wykonać utwór TYLKO do podkładu muzycznego.  

Akompaniament własny, akompaniament czy śpiew a capella NIE JEST 

DOZWOLONY  

* nagranie musi być LIVE (na żywo), dźwięk nie może być poddany obróbce 

cyfrowej. Dźwięk i obraz mają być nagrane w tym samym czasie na tym samym 

nośniku np. telefonie, kamerze.  

Nagrania studyjne i po cyfrowej obróbce NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!! 

* nagrania należy dokonać w poziomie  

* gotowe nagranie należy zamieścić na platformie YouTube (może być jako „film 

niepubliczny”), podpisane w następujący sposób:  

IMIĘ NAZWISKO „Tytuł”, KAT.(nr. kategorii) 

 

!!!WAŻNE!!! 

Aby nagranie było zakwalifikowane musi spełniać WSZYSTKIE powyższe kryteria. 

Wskazówka – najpierw należy włączyć nagrywanie, następnie podkład nigdy 

odwrotnie! Na końcu czekamy aż wybrzmi cała muzyka i utwór się skończy, dopiero 

wtedy wyłączamy nagrywanie.  

 

4. Przebieg konkursu 

W trosce o zdrowie uczestników, eliminacje i ocena jury przebiegną online.  

Laureaci wystąpią na żywo w Sali widowiskowej MGOKiS w Stąporkowie (w 

zależności od obostrzeń bez udziału publiczności lub z udziałem) 

 

Uczestnicy przesyłają zgłoszenia.  

Następnie powołane przez organizatora jury przesłuchuje nagrania i wyłania 

laureatów.  

Laureaci zostają zaproszeni do MGOKiS w Stąporkowie na Koncert Galowy, podczas 

którego zostanie odczytany werdykt oraz będą wręczone nagrody. Koncert Galowy 

będzie transmitowany na żywo na stronie MGOKiS na facebooku.  

 

5. Jury 

Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora. Będą to 

wokaliści, trenerzy wokalni, muzycy (informacje o jurorach będą zamieszczane na 

stronie na Facebooku)  

Jury przyzna miejsca 1-3 w każdej kategorii, a także wyłoni GRAND PRIX całego 

konkursu i przyzna nagrody specjalne.  

 

6. Kryteria oceny 

- technika wokalna 

- walory głosowe 



- interpretacja utworu 

- odpowiedni dobór repertuaru (do wieku oraz umiejętności) 

- ogólny wyraz artystyczny 

- prezencja sceniczna 

 

7. Nagrody 

Nagrody zostaną ufundowane przez MGOKiS w Stąporkowie, Burmistrz Miasta 

Stąporków 

 a także sponsorów.  

- GRAND PRIX – 1 000 zł, statuetka „Złoty Grzejnik”, dyplom 

- I miejsce – nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom 

- II miejsce – nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom 

- III miejsce – nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom 

- nagrody specjalne – dyplom, nominacje do innych konkursów, nagroda rzeczowa 

 

8. Uwagi organizacyjne 

- zgłoszenie uczestnika jest jednocześnie potwierdzeniem jego obecności na 

konkursie/koncercie galowym dn. 28.05.2021 

- akredytacja jest bezzwrotna 

- Organizator nie ponosi kosztów przejazdu, zakwaterowania ani wyżywienia 

uczestników  

i opiekunów 

- dla uczestników przygotowany będzie mały poczęstunek 

- werdykt jury jest NIEPODWAŻALNY 

- wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga organizator 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ilości przyjmowanych 

zgłoszeń. 

 

9. KONTAKT 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy staporkowmgokis@gmail.com  

W szczególnych przypadkach proszę dzwonić do organizatora (Paulina Tarasińska) 

pod nr tel 723373676 (tylko od poniedziałku do czwartku w godzinach 11-15).  

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

Józefa Piłsudskiego 103, 26-220 Stąporków 

staporkowmgokis@gmail.com 

 

 

Życzymy powodzenia i już nie możemy doczekać się zgłoszeń!!! 

 

Niech ciepło będzie z Wami        
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