
 
 
ORGANIZATOR
DOM KULTURY W PLESZEWIE 
ul. Kolejowa 3, 63–300 Pleszew 
tel/fax. 62/720–67–57, e-mail: sekretariat@dkpleszew.pl 

PATRONAT 
AKADEMIA MUZYCZNA im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO w POZNANIU 
ARKADIUSZ PTAK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW 

REJESTRACJA 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz Klauzuli o 
przetwarzaniu danych osobowych (RODO)  
       

ETAP I - ZGŁOSZENIA 
Przesyłanie nagrań uczestników w formacie – mp4 - 18 sierpnia 2022 r. 
E-mail: konkurspiosenki@pleszew.pl 

Nabór w I Etapie wyłącznie w formie dosłanych przez uczestników nagrań audio – video (mp4), (pen 
drive) 

UCZESTNICY 

♦ W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy - soliści. 
♦ Kategorie wiekowe uczestników: 

I  – dzieci do lat 14  
II – open 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

♦ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania wraz z krótką informacją o wykonawcy. 
♦ Termin nadsyłania nagrań upływa z dniem 18.08.2022 r. 
♦ W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. 
♦ Uczestnik lub opiekun uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz rejestrację i 

wykorzystanie wykonań. 

REPERTUAR 

♦ Uczestnik zgłasza jeden utwór wokalny o dowolnej tematyce, nagrany w formacie mp4, pendrive  
Organizator dopuszcza wykonywanie własnych aranżacji muzycznych. 

♦ Utwór zaproponowany w tym etapie będzie traktowany jako ostateczna propozycja do 
prezentacji w II etapie Konkursu. 

mailto:konkurspiosenki@pleszew.pl


ETAP II – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE 

Kwalifikacja uczestników na podstawie nadesłanych nagrań. 

Uczestników ocenia Komisja Artystyczna powołana przez Partnera - Akademię Muzyczną im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu w składzie: 

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

 
Tomasz Raczkiewicz – solista opery poznańskiej. 
 

♦ W dniu 24.09.2022 r. zakwalifikowani uczestnicy wystąpią przed Komisją Konkursową na scenie 
Zajezdni Kultury w Pleszewie w celu wyłonienia finalistów konkursu. 

ETAP III - FINAŁ 

Wybór najlepszych wokalistów podczas transmisji online na żywo poprzez głosowanie publiczności. 

Finał Konkursu w dniu 22.10.2022 r.  

NAGRODY 

♦ 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 potwierdzi  zakwalifikowanie do udziału w konkursie do 11.09.2022 r.(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 nieujęte w Regulaminie Organizatorzy rozstrzygają w porozumieniu z Komisją Artystyczną. 
♦ Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu i 

ewentualnych zmian.


