
I Konkurs Talentów Wokalnych 

Sadowne - 2022 

 
REGULAMIN 

Cel imprezy: Popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie 
talentów. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym występu na scenie 
oraz konfrontacji własnych umiejętności z innymi uczestnikami. 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem 

 
 

 
Uczestnicy: Dzieci, młodzież oraz dorośli, w kategoriach wiekowych; 
 

I – do 14 lat 
II – od 15 lat 
 

 

Terminy eliminacji 16.07.2022 r., godz. 19:00  
 

Miejsce Eliminacji: Parking przy Urzędzie Gminy w Sadownem – Podczas festynu w Sadownem. 

 
Zgłoszenia: Do 14 lipca 2022r. na załączonej karcie zgłoszenia na adres organizatora 

GOK Sadowne 07-140 Sadowne ul. Kościuszki 35, tel. 25 644 28 95, e-mail:  
goksadowne@wp.pl  Regulamin  i  karta   zgłoszenia do pobrania na stronie: 
www.gok.sadowne.pl 

Postanowienia: Komisja Konkursowa po przesłuchaniu uczestników konkursu wyłoni 
najlepszych wokalistów każdej kategorii. 

W dniu konkursu prosimy o przyniesienie wyłącznie dwóch utworów 
(podkładów) na płycie CD AUDIO lub na pendrive. Obsługiwane formaty to 
wave lub mp3. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednego 
utworu, drugi zaś wykonuje na życzenie jury. Czas trwania obu utworów nie 
może przekroczyć 8 minut. 

 
Uwagi: Jury ocenia umiejętności wokalne, muzykalność, intonację, poczucie rytmu, 

dobór repertuaru, aranżację, zachowanie sceniczne, jakość nagrania. 
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 
Organizator powołuje  komisję  konkursową  oraz  zastrzega  sobie  prawo   
do wszelkich zmian, o których uczestnicy zostaną poinformowani na stronie 
internetowej www.gok.sadowne.pl oraz na stronie facebookowej GOK.  

 
Nagrody: Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Jury wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Odbiór dyplomów i nagród możliwy jest do 30 sierpnia 2022 r. 

Uwagi: Zgłoszenie się  na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje 
wizerunku. 

http://www.pmdkstarysacz.pl/
http://www.gok.sadowne.pl/


I Konkurs Talentów Wokalnych 
Sadowne – 2022 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

I. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….. 
 

 
II. Data urodzenia ………………………………………………………………. 

 
III. Adres (kod, miejscowość, ulica, telefon) 

 
………………………………………………………………………………………. 

 
IV. Repertuar / tytuł, kompozytor 

 
1. ……………………………………………………………………………………. 

 
2. ……………………………………………………………………………………. 
 

 
Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 

883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
 miejscowość, data i podpis uczestnika 
 
 
 

 
 

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .........................................................  
w I Konkursie Talentów Wokalnych, który odbędzie się podczas FESTYNU w 
Sadownem, w dniu 16 lipca 2022 roku. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i nie 
wnoszę zastrzeżeń do żadnego punktu. 

 
 

 

………………………………………………………. 
miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


