
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rozrywkowo-Jazzowej 

26 listopada 2016 roku 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-26 lat. 

3. Konkurs odbędzie się 26 listopada 2016 roku w Akademickim Centrum Chatka Żaka w Lublinie, ul. 

Idziego Radziszewskiego 16. O szczegółowym  harmonogramie  i godzinach uczestnicy będą 

poinformowani bezpośrednio drogą pocztową lub mailową. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest : 

a) ukończenie 13 lat w 2016 roku najpóźniej w dniu przesłuchań konkursowych, 

b) przesłanie karty zgłoszenia wraz z nagranym materiałem dźwiękowym do dnia  

10  listopada 2016 roku, 

c) wpłata wpisowego w wysokości 80 zł  do dnia 20 listopada przelewem na konto Organizatora:  

Akademia Talentów Sp. z  o.o. 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

78 1050 1953 1000 0023 5977 6743 

d) uczniowie Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st. są zwolnieni z opłaty 

wpisowej. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 wypełnioną kartę zgłoszenia, 

 materiał dźwiękowy zawierający dwa utwory (niekoniecznie te, które zostały zgłoszone do 

przesłuchań), wykonywane przez Uczestnika, stanowiący podstawę kwalifikacji do Konkursu. 

Materiał ten może pochodzić z rejestracji w warunkach domowych, w studio nagraniowym 



lub z koncertu. Nagrany materiał należy przesłać pocztą elektroniczną w formacie mp3 lub 

pocztą tradycyjną na płycie CD. 

6. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.  

ul. Ametystowa 12/14 

20-577 Lublin 

lub mailowo: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com 

7. Każdy z  Uczestników zostanie poinformowany o kwalifikacji do Konkursu na około 7 dni przed 

jego terminem.  

8. Uczestnicy wykonują 2 utwory: 

a) Dowolny utwór w języku polskim autorstwa jednego z podanych artystów:  

 Jeremi Przybora, 

 Agnieszka Osiecka, 

 Jerzy Wasowski, 

 Jonasz Kofta, 

b)    Wybrany przez siebie utwór w dowolnym stylu i języku.  

Utwory powinny być zróżnicowane pod względem stylistycznym, tempa, dynamiki i wyrazu 

artystycznego. 

9. Uczestnicy wykonują utwór z towarzyszeniem tzw. półplaybacku (płyta CD) lub 

z akompaniatorem.  

10. Oceniane będą: 

 przekaz artystyczny, 

 interpretacja, stylistyka jazzowa, improwizacja, 

 technika wykonania,  

 walory głosowe,  

 dobór repertuaru,  

 wizerunek sceniczny. 

11. Uczestnicy występują w jednej z poniższych kategorii: 



 soliści wiek 13-16 lat, 

 soliści wiek 17-20 lat, 

 soliści wiek 21-26 lat. 

12. Werdykt Jury jest ostateczny i nastąpi po zakończeniu części konkursowej, tego samego dnia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  ilości przyznawanych miejsc i nagród np. przyznanie 

równorzędnych miejsc lub kilku wyróżnień. 

13.  Po wyłonieniu laureatów odbędzie się koncert finałowy z ich udziałem. 

14. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Jury ma prawo skrócić występy uczestników do jednego utworu. 

15. Uczestnicy będą mieli okazję do konsultacji z Jury bezpośrednio po konkursie. 

16. Koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane 

z uczestnictwem w Konkursie w całości ponoszą Uczestnicy. 

17. Uczestnicy przenoszą na Organizatora, bez wynagrodzenia, przysługujące prawa .związane z 

wykonaniami artystycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach 

eksploatacji. 

18. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 

publikację utrwalonych w ten sposób materiałów. 

19. Organizatorzy, w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych, .zastrzegają sobie 

prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie zobowiązują się do 

powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. 

20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

21. Zgłoszenie się i udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją  wszystkich  punktów 

niniejszego regulaminu. 

 

Szczegółowe informacje i kontakt z organizatorem: 

Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st. w Lublinie 

ul. Bursztynowa 22 Lublin 

biuro szkoły: tel. 81 450 57 44  

 szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com 


