
 

 

Regulamin Gminnego konkursu muzycznego „Śpiewać każdy może” 

I. Organizator: 
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz Patronat Wójta Gminy Wejherowo 
 

II. Cele Konkursu: 
1. Promocja lokalnych wykonawców 

2. Odkrywanie nowych talentów 

3. Stwarzanie wykonawcom możliwości szerszej prezentacji 

4. Zachęcenie dzieci/młodzieży i dorosłych do rozszerzania swoich zdolności muzycznych 

 

III. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły - amatorzy. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden utwór.  

3. Uczestnik zgłasza utwór konkursowy samodzielnie. W imieniu uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do 

    czynności prawnych – działać powinien rodzic lub opiekun prawny 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia do konkursu uczestnik nie ponosi żadnych opłat 
5. Kategorie wiekowe:    a) dzieci przedszkolne 3- 6 lat , b) 7-11 lat, c) 13-16 lat,  d) 17 wzwyż  
 

IV. Zasady konkursu: 

1. Uczestnicy przesyłają nagrany utwór własny lub coverowy o czasie nie przekraczającym 5 minut na adres mailowy: 

    centrumkultury@bckgw.pl z wypełnioną karta zgłoszenia – ważne zaznaczenie kategorii !  lub można 

dostarczyć osobiście do filii głównej ul. Drzewiarza 2, Gościcino  
2. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia 30 listopada !  

3. Ogłoszenie zwycięzców do dnia 15.12.2020 r. poprzez portale społecznościowe Organizatora. 
4. Nagrane utwory muszą być w formacie MP3 - Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac 

konkursowych o niewystarczającej jakości technicznej zapisu ( nie czytelne/mało wyraźne nagranie). 
5. Organizator ma prawo do wykorzystania utworów konkursowych w celach  promocyjnych. 
 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 
1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przyzna nagrody 

    za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii wiekowych oraz ewentualnych wyróżnień.  
2. Uczestnicy konkursu  zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród. 
3. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  
4. Nagrody:  

 I nagroda w każdej z kategorii – 600,00 zł  
 II nagroda w każdej z kategorii – 400,00 zł  
 III nagroda w każdej z kategorii – 300,00 zł  
 Dodatkowo - nagrody rzeczowe dla wyróżnionych 
 Zwycięzcy będą mieli możliwość zaprezentowania się podczas imprez plenerowych organizowanych 

przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w roku 2021  

 

VI. Kontakt do Organizatora: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 

kontakt: 58 736-47-85, 58 736-47-76   e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl 
 

szczegółowych informacji udziela:  
- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez 
    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042 
    e-mail: j.kierska@bckgw.pl 

- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz 

    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705 

    e-mail: d.wicka@bckgw.pl 
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