
 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO  
„PIOSENKA Z EKRANU” 

 
 
 
ORGANIZATOR 
 
1. Organizatorem Konkursu jest International School of Music „Muzofilia” z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Wita Stwosza 50a (zwanym dalej Organizatorem).  
 
 
UCZESTNICY KONURSU 
 
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.  
 
 
CEL 
 
3. Celem Konkursu jest promocja i odkrywanie nowych talentów wokalnych. Rozbudzanie i 

rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 
4. Przedmiotem Konkursu jest artystyczne wykonanie piosenki w języku polskim lub angielskim, 

pochodzącej z filmu fabularnego lub rysunkowego. 
 
 
UCZESTNICY 
 
5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:  

1. Kategoria I - 6-9 lat 
2. Kategoria II - 10-13 lat 
3. Kategoria III - 14-17 lat 

 
 
NAGRODY 
 
6. W każdej z kategorii przewidziane są nagrody: 
 Laureaci I miejsca: 
 nagroda finansowa 500zł oraz 1,5h warsztat wokalny w formie stacjonarnej lub online 
 Laureaci II i III miejsca: 
 nagrody rzeczowe oraz 1,5h warsztaty wokalne w formie stacjonarnej lub online 
7. Jury przyzna również jedną Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację piosenki w języku 

polskim.  
 
ZGŁOSZENIA 
 
8. Z tytułu udziału w Konkursie pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 25,- PLN od 

uczestnika, którą należy wnieść przed zgłoszeniem na rachunek bankowy o numerze: 
 20 1050 1025 1000 0091 3308 2744  
Dane MUZOFILIA tytułem: wpłata konkursowa oraz imię i nazwisko kandydata. 
9. Gdyby ktoś z powodów trudnej sytuacji finansowej, nie mógł pokryć opłaty wpisowej, proszony 

jest o kontakt mailowy z organizatorem. 
 
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: piosenkazekranu@gmail.com w terminie do 4 
listopada 2022 r. 
10. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, 

zawierający: 



 

 

A. Wskazanie kategorii wiekowej 
B. Imię, nazwisko i wiek uczestnika 
C. Zgodę opiekuna prawnego 
D. Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku w przypadku 

otrzymania nagrody lub wyróżnienia 
E. Dane kontaktowe 

11. Do zgłoszenia dołącza się potwierdzenie przelewu (wygenerowane elektronicznie lub dowód 
wpłaty), o którym mowa w pkt 8. niniejszego Regulaminu. 

12. Do zgłoszenia dołącza się nagranie audiowizualne wykonania wybranej przez siebie 
obowiązkowo jednej piosenki, o której mowa w pkt 4. niniejszego Regulaminu. Nagranie 
powinno być dokonane w jednym ujęciu bez montażu. Jakość techniczna nagrania nie jest 
przedmiotem oceny Jury. 

13. Nagranie (tylko w formacie mp4) lub link do nagrania prosimy wysłać na 
adres: piosenkazekranu@gmail.com. W razie problemów z wysłaniem dużych plików można 
wykorzystać https://wetransfer.com/ . 

14. Jury dokona oceny nadesłanych utworów, a wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości 
na stronie szkoły www.muzofilia.com w terminie do 11 listopada 2022. 

 
 
KRYTERIA 
 
15. Jury w swojej ocenie będzie się w szczególności kierować takimi kryteriami jak poprawna 

intonacja, emisja głosu, interpretacja, dykcja, kultura wykonania, ogólny wyraz artystyczny 
oraz dbałość o dobór repertuaru. 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
16. Jury może zdecydować o innym podziale nagród i wyróżnień lub ich nieprzyznaniu. 
17. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 
18. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 
19. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, 

jak również przerwania, zawieszenia lub unieważnienia Konkursu z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Ogólnopolski Konkurs Wokalny “Piosenka z ekranu” 
 
Kategoria wiekowa …………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko …………………………………………………………… 
Adres zamieszkania  …………………………………………………….. 
Adres e-mail …………………………………………………………… 
Numer telefonu …………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły/ reprezentowanej instytucji 
………………………………………………………...  
Data urodzenia …………………………………………………………… 
 
 
 

Tytuł zgłoszonego utworu 
 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie „” (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.97 o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 883 z późn. zm.922). Przyjmuję 
do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez jednoznaczne 
poinformowanie Organizatorów konkursu o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia 
konkursowego. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  
 
 
............................................................. 
data i podpis opiekuna 
 
 
 
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Konkursu Wokalnego oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu 
Facebook zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.  
 
…………………………………………… 
data i podpis opiekuna 


