
„IDOLEK 17” – Powiatowy konkurs wokalny 

27 października 2022 

 

REGULAMIN 
 

Organizator konkursu 

1. Organizator konkursu jest: 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

ul. Radomska 1 

26 – 670 Pionki 

2. Wydarzenie współfinansowane ze środków Powiatu Radomskiego. 

3. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji na temat konkursu jest: Anna Kiraga 

(anna.kiraga@mok.pionki.pl), telefon 506 142 847  

Założenia organizacyjne 

1. Regulamin określa zasady udziału w powiatowym konkursie wokalnym „IDOLEK 17”, zwanym dalej 

Konkursem, a także określa prawa i obowiązki uczestników. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. W Konkursie  mogą brać udział osoby zgłoszone przez placówki oświaty, kultury, itp. oraz osoby 

indywidualne.  

4. Konkurs skierowany do dzieci i osób dorosłych z ziemi radomskiej.  

5. Kategorie wiekowe:  

 Kategoria I – 7 – 11 lat 

 Kategoria II – 12 – 16 lat 

 Kategoria III – 17 + 

6. Cele konkursu: 

 Prezentacja umiejętności wokalnych,  

 Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i 

wychowawczych, 

 Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, własnych 

utworów, oraz sprawdzenie siebie.  
 Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych. 
 Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i 

dorobku artystycznego.  
 Wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 

muzyki. 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych.  

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek (podkłady, bez ścieżki 

wokalnej, pendrive). 

3. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki – jeden utwór, drugi utwór na wyraźne 

życzenie  jury.  

4. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących używki 
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5. Kartę zgłoszeniową, klauzulę informacyjną RODO, w przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę 

rodzica wraz z podkładem należy dostarczyć na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach,                 

ul. Radomska 1, 26 – 670 Pionki w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00 – 16:00) w terminie do 21 października 2022 roku lub przesłać skan na adres 

anna.kiraga@mok.pionki.pl w tytule „zgłoszenie – IDOLEK 17” 

6. Powiatowy konkurs wokalny „IDOLEK 17” zostanie przeprowadzony 27 października 2022 roku              

o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowa 5.  

 

Kryteria oceny 

 

1. Wykonawców oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów.  

2. W ocenie wykonawców brane będą pod uwagę następujące elementy: 

 Dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości wokalnych Uczestników, 

 Muzykalność wykonawcy, 

 Interpretacja treści piosenki, 

 Ogólny wyraz artystyczny,  

3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności występów, w przypadku dużej liczby 

uczestników rozłożenie konkursu na dwa dni. Organizator nie wyklucza udziału uczestników spoza 

regionu.  

 

Nagrody 

 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w Konkursie, a laureaci dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe.  

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek 

Kultury w Pionkach. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, jest niezbędne do przystąpienia przez uczestnika do konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie kwestie sporne i nieregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane są 

przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu w przypadku okoliczności 

od niego niezależnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata.  
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