
 

 

 

 

„ROSśpiewani” 

 WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY 2019 

REGULAMIN 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 18. 

2. Finał Konkursu odbędzie się 18 maja 2019 r.  

3. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) biorąc udział  

w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego 

postanowienia. 

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą ROSArt – Regionalna Otwarta Strefa 

Artystyczna. 

5. Konkurs jest organizowany w ramach 100-lecia województwa łódzkiego.  

 

II. CELE KONKURSU: 

 

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego wykonawców z województwa łódzkiego. 

2. Inspirowanie Uczestników Konkursu do własnych poszukiwań artystycznych. 

3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt z wartościowymi utworami 

muzycznymi. 

4. Konfrontacja i integracja amatorskiego środowiska muzycznego z województwa łódzkiego. 

 

III. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 7 – 12 lat 

• 13 – 19 lat 

2. O przydziale Uczestnika do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy: soliści.  

2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór artysty/zespołu z województwa łódzkiego  

z wybranego katalogu zespołów: Blue Café, Coma, Ich Troje, Varius Manx, Rezerwat,  

 

 

 



 

 

 

 

Trubadurzy, Big Cyc, Cool Kids of Death, L. Stadt, Ted Nemeth oraz piosenkarzy: Iza Lach, 

Andrzej Rybiński, Bogusław Mec, Krystyna Giżowska, Piotr Rogucki, Monika Kuszyńska, 

Krzysztof Krawczyk, Tatiana Okupnik, Anita Lipnicka, Krystyna Giżowska (repertuar solowy). 

3. Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na: 

przesłaniu czytelnie i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik  

do niniejszego regulaminu. Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana 

jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 

30 kwietnia 2019 r. mailem na adres: d.bernacka@ldk.lodz.pl, bądź pocztą tradycyjną do 

siedziby Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem: „ROSśpiewani” 

- WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY 2019. Decyduje data stempla pocztowego. 

5. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl 

6. Uczestnicy mogą wykonać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym przygotowanym 

wcześniej na nośniku CD/DVD/pendrivie. 

7. Repertuar zgłoszony do konkursu nie podlega zmianie. 

8. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc,  

o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

V. FINALIŚCI: 

 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz 

mailowo do dnia 8 maja 2019 

2. Każdy finalista ma prawo do wystąpienia z własnym akompaniamentem muzycznym, którego 

skład nie może przekroczyć 3 osób. Do prezentacji konkursowej podczas przesłuchania może 

również zostać wykorzystane nagranie ścieżki dźwiękowej utworu (zapisane w formacie mp3  

i przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 na adres: d.bernacka@ldk.lodz.pl 

 

VI.  JURY I KRYTERIA OCENY: 

 

1. Jury będzie oceniać walory głosowe, własną interpretację, dobór repertuaru, muzykalność, 

ogólny wyraz artystyczny. 

2. Jury przyzna nagrody pieniężne w czasie Gali Finałowej w dwóch kategoriach wiekowych: 

I miejsce: 500 zł 

II miejsce: 400 zł 

III miejsce: 300 zł 

oraz trzy wyróżnienia: po 150 zł 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

 



 

 

 

 

4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w każdej  

z kategorii.  

        

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

 

1. Profesjonalną scenę. 

2. Sprzęt nagłaśniający i obsługę elektro-akustyczną. 

 

IX. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia.  

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące  

na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę  

na wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby promocji projektu na wybranych 

polach eksploatacji: strony www ŁDK, serwisy społecznościowe, TV, prasa, radio, internet 

oraz na działania promocyjne ŁDK. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania prezentacji muzycznych.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania transmisji i rejestracji ich występu. 

6. Niezastosowanie się do któregoś z punktów w regulaminie powoduje dyskwalifikację. 

7. Karta zgłoszenia w załączniku nr 1 

8. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony ŁDK:  

 

Dominika Bernacka, d.bernacka@ldk.lodz.pl, tel.797-326-177 


