
REGULAMIN KONKURSU O „ZŁOTĄ NUTKĘ” 

I. Organizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 

II. Termin i miejsce 

4 kwietnia 2019 r. godz. 10:00 

Miejski Ośrodek Kultury - Zgierz, ul. Mielczarskiego 1 

III. Cel 

- konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów muzycznych: wokalnych 

i wokalno-instrumentalnych, 

- inspirowanie dzieci i młodzieży do radosnego muzykowania i poszukiwań artystycznych, 

-  doskonalenie warsztatu muzycznego. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież reprezentująca szkoły z terenu Zgierza. 

2. W zależności od rodzaju oraz ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni  na kategorie:   

-  dziecięca (klasy I – V),  

- młodzieżowa (klasy VI – VIII i klasy gimnazjalne),  

- zespoły,  

- soliści. 

W razie małej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zrezygnować z podziału na kategorie. 

W przypadku zespołów ogólnoszkolnych, gdzie uczestnicy będą w różnym wieku organizator 

zastrzega sobie prawo przydziału do grupy wiekowej. 

3. Do udziału w konkursie mogą przystąpić: 

- soliści wokaliści, 

- zespoły wokalne (dowolna ilość osób), 

- zespoły wokalno-instrumentalne (dowolna ilość osób). 

4. Liczba solistów i zespołów z danej szkoły jest dowolna. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania 2 dowolnych utworów, w tym przynajmniej 

jednego w języku polskim.  

6. Utwory mogą być wykonane: 

- a capella, 

- z akompaniamentem dowolnego instrumentu, 

- z akompaniamentem zespołu muzycznego, 

- z podkładem muzycznym zarejestrowanym w formacie .mp3, który prosimy dostarczyć 

przed Konkursem drogą elektroniczną (e-mail: mokzgierz@interia.pl), 

- niedozwolony jest playback. 

7. Styl wykonywanych utworów jest dowolny. 



V. Ocena i nagrody 

1. Wykonawców ocenia Jury powołane przez organizatorów, biorące pod uwagę: 

- walory głosowe, 

- dobór repertuaru, 

- muzykalność, 

- poziom warsztatowy (dykcja, emisja), 

- jakość i sposób wykonania, 

- interpretację, 

- postawę sceniczną, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- autorstwo – w przypadku utworów własnych, 

2. Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagród według uznania Jury konkursu. 

VI. Postanowienia ogólne 

Konkurs o „Złotą Nutkę” jest konkursem solistów, zespołów wokalnych i zespołów wokalno-

instrumentalnych, gdzie podstawowym elementem jest śpiew i decydujące znaczenie ma tekst 

i melodia. 

Zespoły muzyczne akompaniujące, gra solistyczna, czy akompaniament instrumentalny członków 

zespołów lub osób prowadzących, stroje, kostiumy, dekoracje, czy choreografia mogą podnieść 

wartości artystyczne wykonywanego utworu, nie mogą jednak stanowić o ocenie umiejętności 

wokalno - muzycznych uczestników. 

W ramach przygotowań do konkursu, MOK udostępnia (po wcześniejszym ustaleniu terminu) 

salę teatralną do odbycia prób muzycznych. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby 

postępowania konkursowego (organizacji i promocji). 

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Miejski Ośrodek Kultury 

(95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119  z 2016 r., str. 1-88).  

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

W załączeniu przesyłamy karty uczestnictwa. 

Termin ich składania:  do 27 marca 2019 r.  

na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul. Mielczarskiego 1 

95 - 100 Zgierz 

tel./fax (42) 716 26 18 

e-mail: mokzgierz@interia.pl 

mailto:mokzgierz@interia.pl

