
KONKURS PIOSENKI 
„nieBANAlni” 
Pleszew 2022 

ORGANIZATOR

DOM KULTURY W PLESZEWIE 
ul. Kolejowa 3, 63–300 Pleszew 

tel/fax. 62/720–67–57, e-mail: sekretariat@dkpleszew.pl 

PARTNERZY  
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

 I ETAP KONKURSU – TERMIN 
       
Przesyłanie nagrań uczestników w formacie – mp4 - 18 sierpnia 2022 r. 
Zajezdnia Kultury w Pleszewie ul. Kolejowa 3, 63 – 300 Pleszew, 
email: konkurspiosenki@pleszew.pl 
Nabór Uczestników w I  Etapie wyłącznie w formie dosłanych przez uczestników 
nagrań audio – video (mp4) plik nie może przekroczyć 2 MB, (pendrive) 

UCZESTNICY 
♦ W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy - soliści. 
♦ Kategorie wiekowe uczestników: 
• I  – dzieci i młodzież do lat 14  

II – open 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
♦ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie demo z nagraniem oraz  

wypełnionej Karty Zgłoszenia z dołączoną krótką informacją o soliście. 
♦ Termin nadsyłania nagrań i zgłoszeń upływa z dniem 18.08.2022r. 
♦ W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. 
♦ Uczestnik lub opiekun uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz 

rejestrację i wykorzystanie wykonań, (podpisane oświadczenia wraz z kartą 
zgłoszenia). 

REPERTUAR 
♦ Każdy uczestnik zgłasza jeden, nagrany utwór wokalny o dowolnej tematyce w 

formacie mp4, pendrive 
Organizator dopuszcza wykonywanie własnych aranżacji muzycznych. 

♦ Piosenka zaproponowana w Karcie Zgłoszenia traktowana będzie  
        jako ostateczna propozycja do prezentacji w czasie II Etapu Konkursu. 
PATRONAT 

AKADEMIA MUZYCZNA im. I. J. PADEREWSKIEGO w POZNANIU 
ARKADIUSZ PTAK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW 

II ETAP KONKURSU – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE 

♦ Do drugiego etapu konkursu uczestników na podstawie nadesłanych nagań 
zakwalifikuje Komisja Artystyczna powołana przez Partnera tj. Akademię 
Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w składzie: 

♦ dr Aleksandra Rykowska – śpiewaczka, adiunkt Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu, 
dr Artur Żuchowski – kompozytor i dyrygent, 
dr Maria Rutkowska – pianistka – kameralistka, adiunkt Akademii Muzycznej im. I. 
J. Paderewskiego w Poznaniu, Mecenas Pleszewskiej Kultury 

♦ Tomasz Raczkiewicz – solista opery poznańskiej. 
♦ Akredytacja  
♦ Organizator dopuszcza możliwość akredytacji uczestników II Etapu konkursu, w kwocie 

30 zł. 
♦ Komisja Artystyczna będzie oceniać wykonawców według następujących 

kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja, muzykalność, warunki głosowe, 
ogólny wyraz artystyczny. 

♦ Wyłonieni w drodze kwalifikacji Wykonawcy zostaną zaproszeni przez 
Organizatora do udziału w II Etapie Konkursu – Występem przed komisją 
konkursową na scenie Zajezdni Kultury w Pleszewie w celu wyłonienia 
finalistów. 

Organizator zapewnia: Profesjonalne nagłośnienie z pozostałą technikę sceniczną. 

III ETAP KONKURSU – FINAŁ, NAGRODY.  

Na tym etapie konkursu internauci wybiorą najlepszych pięciu Wykonawców oddając 
swoje głosy podczas transmisji online. Zdobywca największej liczby głosów zostanie 
laureatem nagrody publiczności. Finał Konkursu 22.10.2022r.  
♦ Grand Prix Publiczności (największa liczba głosów online bez podziału na 

kategorie) – nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – 
BON o wartości 1000 zł oraz warsztaty wokalne w Akademii Muzycznej w 
Poznaniu 

♦ 1000 zł dla wybitnego wokalisty do lat 14 
♦ 1000 zł dla wybitnego wokalisty w kategorii open 
♦ Ponad to – warsztaty wokalne zdobywców miejsc I-III w kategorii I i II 
♦ Dla wszystkich uczestników finału pamiątkowe dyplomy i profesjonalne nagranie 

występu oraz udział w koncercie finałowym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



♦ Organizator potwierdza zakwalifikowanie do udziału w konkursie do 11.09.2022r. 
(lista osób zakwalifikowanych do udziału w II Etapie Konkursu opublikowana 
zostanie na wwwdkpleszew.pl i fbdkpleszew.pl) 
Wszelkich informacji udzielają: Zbigniew Niedziela oraz Patrycja Matłoka pod 
numerem telefonu  62 720-67-57 

♦ Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 
♦ Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, fortepian z pozostałą techniką 

sceniczną. 
♦ Uczestnicy niepełnoletni przyjeżdżają pod opieką rodziców lub opiekunów. 
♦ Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub 

dowodu osobistego oraz aktualnego ubezpieczenia NNW. 
♦ Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizatorzy rozstrzygają  

w porozumieniu z Komisją Artystyczną.. 
♦ Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu i ewentualnych zmian. 
  

KONKURS PIOSENKI 
„nieBANAlni” 

  

    

 



    

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS PIOSENKI  

„nieBANAlni” 

1. Kategoria (prosimy zaznaczyć odpowiednią kategorię) 
                              I  – dzieci i młodzież do lat 14  
   II – open 
Imię i nazwisko, krótka informacja o Wykonawcy. 
(Nagranie w formacie mp4 z pół zbliżeniem sylwetki wykonawcy). 
............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
        
2. Instytucja delegująca. 

............................................................................................................................. 

3. Adres do korespondencji, telefon.  

………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................ 

4. Tytuł i czas trwania utworu (max 3,5 – 4 minuty), autor tekstu, autor muzyki. 
         
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Imię i nazwisko instruktora / nauczyciela muzyki. 

.............................................................................................................................. 

7.    Wymogi techniczne / akompaniament / płyta CD / pendrive, itp.: 

.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

1Niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego / *mojego  dziecka 
……………………………………………………………przez Organizatora ( Dom Kultury w Pleszewie  
ul. Kolejowa  3 , 63 – 300 Pleszew NIP 617 12 19 263 ). 
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora 
wizerunku  mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez,  
materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Organizatora  poprzez 
rozpowszechnianie wizerunku w : 
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 
b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 
ani innych praw. 

4. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych 
w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie polityki kulturalnej Domu Kultury w Pleszewie. 

5. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb zajęć zgodnie 
z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze 
zmianami  Dz. U. z 2002r. Nr 101, pozycja 926 

 czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika                      Miejscowość i data: 

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

ZGODA NA REJESTRACJĘ I WYKORZYSTANIE WYKONAŃ 

Uczestnik/ Wykonawca / *Opiekun uczestnika…………………………………………….. wyraża wyłączną, 
bezpłatną zgodę na rejestrację całości artystycznych  swoich wykonań  na wszystkich polach eksploatacji 
podczas wydarzeń związanych z realizacją Projektu – foto/audio i/lub video, dla potrzeb wewnętrznych/
dokumentacyjnych  Domu Kultury w Pleszewie  oraz na wykorzystanie przez  Dom Kultury w Pleszewie  
zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych/reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w art. 89 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnik/Wykonawca udziela ponadto Domowi Kultury w Pleszewie  



upoważnienia do korzystania z nazwiska i wizerunku oraz fragmentów biografii dla potrzeb i w celach, o 
których mowa w zdaniu pierwszym. Uczestnik/Wykonawca wyraża zgodę na udzielenie praw, o których 
mowa w niniejszym ustępie, na podmioty trzecie. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika               Miejscowość i data: 

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

*niepotrzebne skreślić. 
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