
Regulamin Konkursu Wokalno-Instrumentalnego ,,FutureStar”  

 

  

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Jaworzno to My” zwane dalej 

organizatorem.  

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawców III Koncertu 

Charytatywnego na rzecz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                

w Jaworznie (dalej: Koncert). Zaproszenie do występu na koncercie otrzymają 

zwycięzcy kategorii dla solistów i dla zespołów. Organizator przewiduje cenne 

nagrody rzeczowe dla laureatów trzech najlepszych miejsc z obu kategorii. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 

dostępnej w miejscu, gdzie odbędzie się konkurs. 

4. Konkurs obędzie się 28.04.18r. w Teatrze Sztuk w Jaworznie przy ulicy 

Mickiewicza 2. 

5. Zapisy do konkursu odbędą się w dniu jego przeprowadzenia, rozpoczną się                   

o godzinie 12:00 i będą trwać do 12:50 

6. Przesłuchania uczestników konkursu rozpoczną się o godzinie 13:00 w dniu jego 

przeprowadzenia. 

7. Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez wszystkich członków zespołu 

oraz solistów.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość do wcześniejszego zamknięcia listy 

uczestników ze względu na ilość zgłoszeń. 

9. W konkursie mogą wziąć udział zespoły oraz soliści wykonujący muzykę                          

z towarzyszeniem instrumentalistów lub podkładu muzycznego bez ograniczeń 

wiekowych. 

10. Uczestnicy mają do wyboru dwie kategorie. Jedna z nich to ,,soliści z podkładem 

muzycznym”. Wykonawca, który wybierze tą kategorię zobowiązany jest                           

do wykonania jednego utworu. Druga kategoria to ,,zespoły muzyczne”. 

Wykonawcy, którzy podejmą decyzję o przystąpieniu do konkursu w tej kategorii 

zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów.  Dopuszcza się wykonywanie 

utworów własnych jak i cover-ów. 

11. Soliści zobowiązani są do przygotowania i przyniesienia swoich podkładów 

muzycznych w formacie CD Audio na płytach lub pendrive-ach.  

12. Jury podczas wykonywania piosenek przez uczestników nie będzie obserwować 

sceny. Każdorazowo członkowie Jury poznają wykonawców dopiero po ich 

występie. Niniejsza zasada ma za zadanie zmniejszyć poziom stresu wśród 

występujących, wyrównać szanse, a także uatrakcyjnić konkurs. 

http://naturalniemazury.com/wp-content/uploads/2017/10/KARTA-WZR-2018.doc
http://naturalniemazury.com/wp-content/uploads/2017/10/KARTA-WZR-2018.doc


13. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Udział w przesłuchaniu konkursowym 

jak i Koncercie jest bezpłatny. 

14. Wykonawcy zobowiązują się do: 

● stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem 

przeprowadzenia przesłuchania konkursowego mającego na celu wyłonienie 

wykonawców występujących podczas Koncertu. 

● przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia 

należytej staranności w wykonaniu utworu. 

● brania udziału we wszystkich wskazanych przez ORGANIZATORA działaniach 

związanych z przygotowaniem koncertu wraz z próbami oraz promocją tego 

koncertu, w tym również w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji 

promocyjnych materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych, uczestniczenia 

w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością. 

15. Wykonawców wyłoni Jury powołane przez ORGANIZATORA. Decyzje JURY                 

są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

16. Wykonawcy udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na bezpłatne 

korzystanie z wizerunku, jak również nieodpłatnej licencji do artystycznych 

wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji 

Koncertu oraz Stowarzyszenia Jaworzno to My, a także sponsorów i partnerów 

Koncertu i ww. Stowarzyszenia. 

17. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z udziału w Koncercie. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu. 

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 

(administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie                   

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

uniemożliwia udział w Konkursie. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad  niniejszego regulaminu                

w każdym czasie. 

21. W razie pytań należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem   

telefonu: 609-916-600, bądź skrzynki pocztowej: jaworznotomy@gmail.com  

mailto:jaworznotomy@gmail.com

