Drodzy wokaliści, instruktorzy i pedagodzy,
z ogromną przyjemnością zapraszamy Was do udziału w kolejnej - VI edycji Konkursu Wokalnego
„Piosenki Romualda Lipko” którego finał odbędzie się 27 listopada 2017 roku w Młodzieżowym
Domu Kultury w Sopocie..
W tym roku prosimy Was o czerpanie z twórczości Romualda Lipko - Romuald Lipko to jeden z
najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów i tekściarzy polskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy
XX wieku. Kojarzy się przede wszystkim z wielkimi szlagierami Budki Suflera, zespołu z którym był
związany przez 40 lat, skomponował także wiele piosenek dla Urszuli, Izabeli Trojanowskiej, Felicjana
Andrzejczaka, Ireny Santor, Maryli Rodowicz, Eleni, Ireny Jarockiej, Anny Jantar, Zdzisławy Sośnickiej
i wielu innych.
Mamy nadzieję że każdy z Was w tym szerokim wachlarzu piosenek, odnajdzie odpowiedni dla siebie,
swoich przeżyć, a także wieku repertuar i podzieli się z nami, jak i z samym artystą własnymi
interpretacjami, aranżacjami jego utworów.
Chcemy, by konkurs ten rozwijał się z roku na rok, mobilizował Was do poszukiwań w twórczości
polskich wokalistów, by był okazją nie tylko do rywalizacji, ale także do cennych artystycznych spotkań,
integracji i wymiany doświadczenia.

Z poważaniem:
Organizatorzy
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REGULAMIN
VI Konkursu Wokalnego Piosenki Romualda Lipko:
MDK Sopot 2017
I ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
II. PATRONATY
PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do 20 listopada 2017
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
- czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeń oraz potwierdzenie wpłaty
3. Finał konkursu odbywać się będzie w godzinach przedpołudniowych w dniu 27 listopada 2017
roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie Al. Niepodległości 763
III CELE KONKURSU:
1. Promowanie polskiej piosenki oraz inspirowanie do poszukiwań repertuaru wśród utworów
polskich ikon muzyki.
2. Popularyzacja twórczości Romualda Lipko
3. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs Wokalny „Piosenki Romualda Lipko” jest imprezą otwartą.
2. Udział mogą zgłaszać soliści, w trzech grupach wiekowych:
I kategoria wiekowa
6 – 10 lat
II kategoria wiekowa 11 – 15 lat
III kategoria wiekowa 16 – 21 lat
3. Każda szkoła/placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników we wszystkich kategoriach.
4. Istnieje możliwość indywidualnych zgłoszeń.
5. Każdy uczestnik przygotowuje 1 piosenkę z repertuaru Romualda Lipko,
6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych karty zgłoszenia w
nieprzekraczalnym terminie 20 listopada 2017 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Al.
Niepodległości 763 81-838 Sopot fax: 058-551-41-31, e-mail: mdk.imprezy@gmail.com
Zgłoszonego uczestnika konkursu obowiązuje uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 15,00 od
wykonawcy, którą należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w
Sopocie
Opłata wpisowa – oznacza bezzwrotną opłatę wpisową na rzecz Organizatora, który ma pokryć
koszty organizacji konkursu. Informujemy, że za opłatę wpisową nie wystawiamy rachunków. Dla
każdego zakwalifikowanego uczestnika konkursu jest przewidziany poczęstunek (drożdżówka,
owoce, woda, herbata)
Konto Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie
PKO BP SA

07 1020 1853 0000 9702 0010 1535
TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA, OPŁATA WPISOWA NA
VI KONKURS PIOSENKI „PIOSENKI Romualda Lipko”
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8. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny.
9. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym Regulaminie nie zostaną
uwzględnione. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do
udziału w Konkursie. O niezakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Organizator zawiadamia
Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Formularzu
konkursowym.
9. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Karta zgłoszenia powinna zostać wypełniona czytelnie
11. Na adres poczty elektronicznej, wskazywany w karcie zgłoszenia, będzie kierowana
korespondencja dotycząca Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie korespondencji w
formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
12. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach
związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do
uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich
usunięcia.
13. Administratorem danych osobowych jest MDK Sopot
V KWALIFIKACJA
1. Kwalifikację do udziału w Konkursie na podstawie nadesłanych zgłoszeń, opłaty
VI PRZEBIEG
1. Każdy z zakwalifikowanych wykonawców zaprezentuje piosenkę z twórczości Romualda Lipko w
dniu konkursu 27 listopada 2017.
2. Uczestników konkursu oceniać będzie jury w którego w skład wejdą profesjonaliści, czynni
wokaliści, muzycy: gość szczególny – Romuald Lipko
3. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru,
b. umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
c. aranżacja,
d. sposób oraz ekspresja wykonania,
e. ogólny wyraz artystyczny.
4. Decyzje jury są niepodważalne.
5. Jury zastrzega sobie prawo do odpowiedniego do poziomu konkursu podziału nagród.
6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a także pamiątkowe dyplomy.
7. Jury może przyznać Grand Prix konkursu
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

VII. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Z chwilą przesłania karty zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji do artystycznego wykonania przesłanego utworu (nagrania audio lub audio-video utrwalonego na
przesłanej wraz z formularzem konkursowym płycie CD/DVD lub przesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej) w zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w
formie cyfrowej oraz odtworzenia przez Jury.

str. 3

2. Zakwalifikowani uczestnicy do Konkursu Wokalnego wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie
dźwięku lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich
utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Konkursu
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora
Konkursu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas konkursu na
fotografiach oraz zapisach audio i wideo.
4. Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego wykonania utworu podczas
konkursu, prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów i rozporządzania prawami do
nich.
VIII. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem
Uczestników.
2. Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Konkursu
ponosi Organizator /ZAIKS/
3. Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej
chwili.
4. Wszelkie koszty związane z opracowywaniem i przesłaniem KARTY ZGŁOSZENIA wraz z
nagraniami Uczestnicy Konkursu ponoszą we własnym zakresie. Organizator Konkursu nie
przewiduje zwrotu tych kosztów.
XI. JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW W RAMACH KONKURSU
1. Organizator powoła jury konkursu. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie
podlegają odwołaniu.
2. Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i
prezentacja Uczestnika.
3. O zakwalifikowaniu do Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni na adres poczty
elektronicznej wskazany w karcie zgłoszenia.
4. MDK Sopot zapewnia nagłośnienie wraz z jego obsługą (szczegóły techniczne do uzgodnienia
po opublikowaniu listy Uczestników zakwalifikowanych do konkursu).

str. 4

KARTA ZGŁOSZENIA
VI Konkursu Wokalnego „Piosenki Romualda Lipko” – MDK Sopot 2017
1. Imię i nazwisko wokalisty:
……………………………………………………………………………………………………………

2. Kategoria wiekowa:
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Prezentowany program (tytuł, autor tekstu, autor muzyki, czas utworu):
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Potrzeby techniczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Instruktor/ opiekun:
……………………………………………………………………………………………………………
6. Dane kontaktowe instruktora/opiekuna (e-mail, telefon) oraz rodzica/opiekuna
……………………………………………………………………………………………………………
7. Nazwa i adres instytucji patronującej: najlepiej pieczątka

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

………………………………………………………………..
pieczęć placówki, podpis opiekuna lub pełnoletniej osoby zgłaszającej
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