
REGULAMIN KONKURSU „IX Śpiewo - Granie w Ekonomiku” 
 

 

1. Konkurs „Śpiewo - Granie w Ekonomiku” został objęty Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Zamość. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

3. Cele konkursu: 

 propagowanie kultury muzycznej i aktywizowanie uczniów z województwa 

lubelskiego, 

 zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych 

szkoły, 

 rozwijanie ukrytych talentów i wrażliwości na piękno muzyki i słowa, 

 integracja młodzieży poprzez działalność artystyczną. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

5. Uczestnicy mogą się zgłaszać przez szkoły, które reprezentują. 

6. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach: 

 I kategoria - soliści 

 II kategoria - zespoły. 

7. Wykonawcy prezentują dwa utwory (w tym obowiązkowo jeden w języku polskim) 

z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback - 

kaseta audio, CD, MD lub a cappella). 

8. Istnieje możliwość prezentacji utworów autorskich. 

9. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia  

do dnia 29.02.2018r. na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  

ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość; tel./fax: (084) 6384351. 

10. Występy konkursowe odbędą się w dniu 14.03.2018r., początek godz. 10.00  

i zakończone zostaną Koncertem Laureatów. 

11. Profesjonalne Jury przyzna nagrody w każdej z w/w kategorii i wyróżnienia oraz 

zostanie przyznana nagroda Dyrektora ZSP Nr 1 i nagroda publiczności. 

12. Ocenie podlegać będzie: 

 dobór repertuaru (mile widziane piosenki dostosowane do wieku i możliwości 

wykonawcy, twórczość własna), 

 interpretacja, 

 poziom warsztatu wykonawczego, 

 czystość i poprawność wykonania dykcja, 

 aranżacja, 

 prezencja i pomysłowość. 

13. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, 

rozstrzygać będzie Jury. 

14. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

15. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator. 

16. Decyzje Jury są ostateczne. 



WYMAGANIA KONKURSOWE: 

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne 

i instrumentalne. 

2. Każdy uczestnik może być członkiem jednego zespołu (jeśli zespół tworzą uczniowie 

z więcej niż z jednej szkoły, należy je wszystkie wymienić w karcie zgłoszenia). 

3. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

4. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. W przypadku playbacków, należy 

przywieźć ze sobą nośnik z nagraną muzyką (dobrej jakości technicznej - CD, kaseta, 

pendrive, mini disc, mp3) w kolejności utworów tak jak na zgłoszeniu. Nośniki muszą 

być opisane (nazwa zespołu lub nazwisko solisty, tytuły utworów, autorzy tekstów 

i kompozytorzy). 
 

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na załączonym do niniejszego 

Regulaminu Formularzu zgłoszenia, wypełnione czytelnie drukowanymi literami,  

w terminie do 29.02.2018r. 


