
REGULAMIN 

„Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci i młodzieży - 

Wiatraczek 2019” 

w ramach XXXV Jubileuszowego Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej 

„Wiatrak 2019” 

 

1. Organizator Konkursu: 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu 

72 – 600 Świnoujście, ul. Woj. Polskiego 1/1 

tel. 91 327 87 64 

e-mail: org@mdk.swinoujscie.pl 

strona internetowa: www.mdk.swinoujscie.pl 

 

2. Termin i miejsce Konkursu: 

17 sierpnia 2019 r. – Scena główna, ul. Wybrzeże Władysława IV, Świnoujście 

3. Cel Konkursu: 

 popularyzacja piosenek o tematyce morskiej; 

 konfrontacja środowisk twórczych; 

 wymiana doświadczeń; 

 propagowanie radości śpiewania; 

4. Program Konkursu: 

 godz. 14.00 –   przesłuchania konkursowe   

 obrady Jury Konkursu 

 godz. 17.00 – wręczenie nagród i koncert Laureatów  

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

Uczestnikami mogą być soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w następujących kategoriach: 

 kategoria I – dzieci w wieku do 9 lat 

 kategoria II – dzieci w wieku 10 – 12 lat 

 kategoria III – dzieci w wieku 13-16 lat 

 kategoria IV – młodzież w wieku 17 – 21 lat 

Każdy wykonawca winien zaprezentować dwa utwory dostosowane do wieku (akompaniament własny lub 

półplayback na nośniku: CD, pendrive), w tym co najmniej jeden o tematyce morskiej. Występ nie może przekroczyć 

10 minut. Organizator zapewnia kompletną aparaturę z odsłuchem. W przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy 

wykonują po jednym utworze. 

 

http://www.mdk.swinoujscie.pl/


Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres org@mdk.swinoujscie.pl, pocztą tradycyjną: 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście lub faksem: 91 321 59 49 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2019r. (po tej dacie zgłoszenia nie będą rozpatrywane, decyduje data 

wysyłki). 

6. Jury Konkursu oceniać będzie: 

 walory wokalne 

 muzykalność 

 dobór repertuaru 

 interpretację 

 ogólny wyraz artystyczny 

Jury szczególną uwagę zwracać będzie na teksty, kompozycje własne oraz morski charakter wybranych utworów. 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

7. Postanowienia końcowe 

 Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania Konkursu, zmiany 

wszelkich dat, o  których mowa  w  niniejszym  Regulaminie, jak  również  prawo do zmian 

niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i według uznania. Wszelkie zmiany 

Regulaminu Organizator poda do publicznej wiadomości poprzez publikację 

zmienionego Regulaminu na Stronie WWW. 

 Wszelkie decyzje Organizatora oraz Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

 Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z 

Jury. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe  lub 

kurierskie, z których korzystać będą zgłaszający lub uczestnicy konkursu. 

 Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy polskiego 

prawa (m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. 

 

http://www/

