
 
 
 

 
 

 

Organizatorzy: 
Włocławskie Centrum Kultury 
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
 

Zapraszamy młodzież do śpiewania i wspólnej zabawy! 
 

 
REGULAMIN „VIII Konkursu Piosenek Maryli Rodowicz” 

 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
A. dla uczniów szkół gimnazjalnych 
B. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 
 Uczestnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane przez siebie piosenki  

z repertuaru Maryli Rodowicz i w I części prezentują jedną z nich. W przypadku jednakowej  
liczby punktów wykonawca zaprezentuje drugą piosenkę ze zgłoszonego repertuaru. 

 Z jednej instytucji mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby (3 zgłoszenia). 
 Punktowane będą:  

- umiejętności wokalne i aranżacja (0-6 pkt.),  
- oryginalność wykonania i osobowość sceniczna (0-6 pkt.). 

 Suma punktów decyduje o zwycięstwie. 
 Uczestnicy śpiewają wykorzystując przygotowany podkład muzyczny na płycie CD audio  

(nie w mp3), bądź z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu. 
 W skład jury wchodzą osoby z instytucji związanych z kulturą i przedstawiciele organizatorów. 
 Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 
 W zależności od ilości zgłoszeń, konkurs może mieć charakter dwuetapowy:  

- przesłuchania konkursowe: 3-4 grudnia br. 
- uroczysty finał i podsumowanie z udziałem laureatów: 10 grudnia br. 

 Lista uczestników wraz z terminami i godzinami przesłuchań zostanie opublikowana  
do 30 listopada br., na stronie internetowej: www.wckwloclawek.pl. 

 Zdobywcy Grand Prix, I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzymają nagrody  
finansowe i dyplomy. Przyznane mogą być również wyróżnienia lub nagrody specjalne. 

 Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy oraz odtwarzacz CD. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:  
Włocławskie Centrum Kultury, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek  
lub e-mailem na adres: animacja@wckwloclawek.pl. 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 listopada 2012 roku. 
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej WCK 
www.wckwloclawek.pl oraz szkoły www.lo2.wloclawek.pl. 
 

Informacji na temat konkursu udziela Dział Animacji i Kultury WCK - tel. 542322566 
lub koordynator przedsięwzięcia Elżbieta Kamińska - tel.606352224. 
 

 

http://www.wckwloclawek.pl/
mailto:animacja@wckwloclawek.pl
http://www.lo2.wloclawek.pl/


 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 3-4 grudnia 2012r. od godz. 10.00 

 

 

1.  W punkcie informacyjnym potwierdź podpisem swoją obecność. 

2.  Odbierz identyfikator.  

3.  Sprawdź na liście kolejność swojej prezentacji.  

4.  Płytę CD z podkładem muzycznym przekaż akustykowi w trakcie wykonywania  

piosenki przez Twojego poprzednika. 

5.  Sale nr 25, 26 i 27 wyposażone będą w odtwarzacze CD,  

w salach tych można przeprowadzić próbę. 

6.  Jeśli masz pytania, do Twojej dyspozycji  

są pracownicy WCK oraz koordynator imprezy Elżbieta Kamińska. 

7.  Pamiętaj, że liczy się Twój udział, a nie tylko wygrana 

  - jesteś tu, bo jesteś dobry! 

8.  Kibicuj wszystkim wykonawcom, liczy się dobra zabawa. 

9.  Życzymy Ci sukcesów. 

 

                                                                             Organizatorzy



 

 

 

 

Zgłoszenie udziału 
 

 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika….………………………………......................……...........…………….......................…………………...  

 
 
 

Wiek: …………....… 

 

Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................................................................................ 

 

 

Nazwa i adres szkoły lub instytucji, którą reprezentuje wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................…….. 

…………….………..………………………………………………………….............................................................……………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy opiekuna : …………........……......................................….………….  

e-mail:…..............……………..........……......…….……................ 

 

TYTUŁY PREZENTOWANYCH PIOSENEK  

Tytuł pierwszej piosenki: ………………………………………………...........................................…..........................…………………..  

……………………………………………….............................................………………….........................................……………………………….............................. 

Tytuł drugiej piosenki: …………………………………………………………………………….................................……………………………… 

 …......................................…………………………………………………………………………….................................................……………………………………… 

 

 

………....………..............………………. 

    podpis uczestnika 

 

............................................................... 

     podpis opiekuna 


