
KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 2020 

W tym roku w ramach Dni Zembrzyc miał odbyć się konkurs piosenki turystycznej. 

I choć końcem czerwca nie mogliśmy się spotkać, to konkursu PIOSENKI TURYSTYCZNEJ nie 

możemy Wam odmówić. Dlatego proponujemy go w nowej – koronawirusowej – formie ON-

LINE.  

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach zaprasza przedszkolaków, uczniów 

szkół podstawowych oraz średnich do wzięcia udziału w konkursie PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 

ON-LINE 2020.  

 

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu PIOSENKI TURYSTYCZNEJ ON-LINE 2020 jest Gminne Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach. 34-210 Zembrzyce 541, tel. 33 8746 196, mail 

gok_zembrzyce@interia.pl, animator.zembrzyce@gmail.com  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego 

aktualizacji dostępnej na stronie www.gckiczzembrzyce.pl  

3. Celem konkursu jest propagowanie piosenki turystycznej i szanty, rozwijanie talentów 

oraz umiejętności autoprezentacji za pomocą filmiku. Konkurs polega na 

zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania audiowizualnego, 

które będzie podlegało ocenie jury, a później zostanie zaprezentowane na profilu 

Facebook Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach 

(www.facebook.com/GCKiCz) oraz kanale YouTube Gminnego Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Zembrzycach (https://www.youtube.com/channel/UCTuMGL4okBdY4x6OS6YrcFg?view_as=subscriber).  

4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – solistów z całej gminy Zembrzyce. 

5. By wziąć udział w konkursie, należy nagrać swoje wykonanie wybranego utworu 

(z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) i przesłać je do organizatorów na adres: 

animator.zembrzyce@gmail.com do 31 sierpnia 2020. 

6. Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę wykonując ją z półplaybackiem, 

akompaniamentem lub a capella. 

7. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. 

8. Występ nie może zawierać niestosownych treści, wizerunku osób innych niż 

wykonawcy oraz nie może obrażać uczuć innych. 

9. Występ należy nagrać w formacie mp4 za pomocą kamery cyfrowej lub telefonu. 

Można też umówić się na nagranie w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Zembrzycach po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 33 8746 196. 

10. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą 

Rodzica/Opiekuna prawnego:  

a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz utrwalonego 

wizerunku w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu PIOSENKI 

TURYSTYCZNEJ ON-LINE 2020 lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Wyrażam zgodę na publikację, na czas nieoznaczony i bez honorarium, 

przesłanego filmiku na stronie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
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w Zembrzycach (www.gckiczzembrzyce.pl), koncie GCKiCz w Zembrzycach na 

Facebooku (www.facebook.com/GCKiCz), kanale na YouTube GCKiCz oraz 

innych mediach zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Plik z nagraniem należy wysłać mailem. W razie zbyt dużej wielkości pliku można użyć 

formy udostępnienia filmiku na dysku Google. 

12. Jury oceni nagrania uwzględniając m.in.: dobór repertuaru (0-2), intonację (0-2), 

poprawność wykonania (0-2), ogólny wyraz artystyczny i muzykalność (0-2), inne 

walory (0-2). 

13. Dodatkowe 2 punkty dostaną wykonawcy, którzy będą samodzielnie sobie 

akompaniować oraz Ci którzy zaprezentują piosenkę szanty.  

14. Kategorie: 

a. przedszkole, kl. I, kl. II 

b. kl. III, IV, V 

c. kl. VI, VII, VIII 

d. szkoła średnia 

15. Spośród nadesłanych nagrań Organizatorzy wybiorą wykonania, które zostaną 

opublikowane na kanale YouTube GCKiCz i wezmą udział w konkursie właściwym. 

16. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom gratulacyjny, a laureaci otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 września 2020 o godzinie 10:00 za pośrednictwem 

FB, gdzie poinformujemy w jakiej formie odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów 

w zależności od ówczesnej sytuacji epidemiologicznej. 
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