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KRYTERIA OCENY:
1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, 
interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru 
dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których 
prezentacje (stylistyka, natężenie dźwięku) uniemożliwią ocenę 
walorów językowych wykonawców.

NAGRODY:
Jury przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce w poszczególnych 
kategoriach wiekowych oraz statuetki, nagrodę główną - Grand Prix dla 
najlepszego wykonawcy, którą będzie nagranie dwóch dowolnych 
piosenek/utworów w profesjonalnym studiu nagrań.

PRZEPISY OGÓLNE:
1. Organizator może dopuścić do u działu w Konkursie uczestników 
z innych powiatów.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator potwierdza znajomość regulaminu czytelnym podpisem 
na karcie zgłoszenia.
4. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie 
w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku  we wszystkich etapach konkursu w formie zdjęć, filmów 
i materiałów promocyjnych (programy, plakaty, foldery, wydawnictwa, 
publikacje w internecie i telewizji).



ORGANIZATORZY:
Tarnobrzeski Dom Kultury
WORD Szkoła Języków Obcych w Tarnobrzegu
WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
Miejski Dom Kultury w Radymnie

PATRONAT:
Prezydent Miasta Tarnobrzega

CELE KONKURSU:
Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, popularyzacja 
śpiewania piosenek, poznawanie języków obcych poprzez śpiew

UCZESTNICY:
Soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób)

KATEGORIE WIEKOWE:
I  kategoria - szkoły podstawowe: klasy I - III
II  kategoria -  szkoły podstawowe: klasy IV - VI
III kategoria -  klasy gimnazjalne
IV kategoria - klasy ponadgimnazjalne

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie karty 
zgłoszenia i wysłanie jej na adres organizatora.

- Organizatorem eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu 

tarnobrzeskiego jest Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 
39-400 Tarnobrzeg. Odbędą się w dniu 4 marca 2017 r., próby od godz. 
8.30, przesłuchania od godz. 11.00. 
Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 24 lutego 2017 r. 
Istnieje możliwość wysłania kart zgłoszeń drogą mailową na adres: 
ara@tdk.tarnobrzeg.pl 

- Organizatorem eliminacji wstępnych dla uczestników powiatu 

mieleckiego jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, 
ul. Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec. Odbędą się w dniu 7 marca 2017 r., 

w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA, ul. Arczewskiego 7 
w Mielcu, próby od godz. 8.00, przesłuchania od godz. 10.00. 
Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 1 marca 2017 r. do siedziby 
Organizatora.

- Organizatorem eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatów 

niżańskiego i stalowowolskiego jest Spółdzielczy Dom Kultury 
w Stalowej Woli, ul. Gen Okulickiego 32,   37-450 Stalowa Wola.
Odbędą się w dniu 8 marca 2017 r., próby od godz. 8.00, przesłuchania 
od godz.10.00. 
Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 1 marca 2017 r. do siedziby 
Organizatora.

- Organizatorem eliminacji wstępnych dla uczestników powiatu 

jarosławskiego, Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa jest Miejski Dom 
Kultury w Radymnie, ul Lwowska 16, 37-550 Radymno. 
Odbędą się w dniu 10 marca 2017 r., próby od godz. 8.30, przesłuchania 
od godz. 11.00. Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 1 marca 2017 r. 
do siedziby Organizatora.
2. Każdy wykonawca biorący udział w eliminacjach wstępnych 
prezentuje jedną piosenkę w języku angielskim z dowolnym 
akompaniamentem (akompaniator, półplayback, zespół muzyczny). 
Dopuszczalna jest własna twórczość. Wraz z kartą zgłoszenia należy 
przesłać tekst prezentowanego utworu w formie wydruku 
komputerowego.
3. Członkowie zespołów wokalnych i chórków nie mogą występować 
w charakterze solisty.
4. Laureaci eliminacji wstępnych wezmą udział w finałowych 
prezentacjach konkursowych.
5. Finał odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniu 18 marca 
2017 r. od godz. 8.00 próby, godz.11.00 - prezentacje konkursowe 
- Koncert laureatów.
6. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
7. Organizatorzy eliminacji wstępnych i finału zapewniają aparaturę 
nagłaśniająca oraz fortepian lub pianino.
8. Wykonawcy nie mogą prezentować repertuaru, który wykonywali 
podczas Konkursu w 2016 r.
9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich 
edycji Konkursu.
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