
Regulamin Integracyjnego Przeglądu Twórczości „Muzyczna 

pocztówka” pod hasłem: Przeżyj to sam czyli roztańczone 

lata 80-te w Polsce 

I 

Organizatorem Przeglądu twórczości Muzyczna Pocztówka jest Fundacja im. 

Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, adres 62-510 Konin, ul. Południowa 2A 

wraz                        z Miastem Konin, Konińskim Domem Kultury oraz 

Stowarzyszeniem Muzyczny Konin. Integracyjny Przegląd Twórczości będzie miał  

również formę konkursu.  

II 

Finał Integracyjnego Przeglądu Twórczości „Muzyczna Pocztówka” odbędzie się 13 

listopada 2019 roku, w godzinach 9:00-13:00 w Konińskim Domu Kultury w Koninie, 

adres: Niepodległości 1, 62-500 Konin. 

III 

Uczestnicy: 

W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, których pasją jest muzyka 

i które starają się tę pasję rozwijać z Konina i powiatu konińskiego. Uczestnicy 

biorący udział  w Przeglądzie przyjeżdżają na koszt własny 

IV 

Wyznacza się następujące kategorie: 

1. Soliści do 18 roku życia. 

2. Soliści powyżej 18 roku życia. 

3. Zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne ( do 8 osób). 

 

V 

Kolejność prezentacji podczas Przeglądu ustala organizator. 

 

VI 

Jury: 

Jury zostaje powołane przez organizatorów . Wszelkie werdykty ogłoszone przez 

Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

VII 

Kryteria oceny: 

Jury będzie oceniało: dobór warsztatu, interpretację tekstu, ogólne wrażenie 

artystyczne, oprawę muzyczną. 



 

 

VIII 

Nagrody: 

W wyniku oceny zostaną wyłonieni zwycięzcy. Każdy uczestnik biorący udział w 

Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. 

IX 

Zasady zgłoszenia uczestników: 

Organizacja/ Instytucja zgłasza uczestnika solistę lub zespół wokalny.  

Jeden uczestnik/zespół może wykonać wyłącznie jeden utwór muzyczny trwający do 

5 minut.  

Warunkiem zgłoszenia jest nadesłanie pocztą tradycyjna lub mailową wypełnionych i 

podpisanych załączników do Regulaminu Integracyjnego Przeglądu Twórczości oraz 

nośnika muzycznego. Adres siedziby Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie:, ul. 

Południowa 2A, fundacja@podajdalej.org.pl. Dokumenty można również dostarczyć 

osobiście.  

 Na kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 Regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie 

wizerunku (załącznik nr 2) czekamy do dnia 30 września 2019. Na nośnik 

(płyta/pendrive/plik muzyczny) czekamy do 31 października 2019 roku. 

W razie zgłoszenia większej liczby uczestników z jednej organizacji/instytucji prosimy 

o kontakt telefoniczny 63 2112219. 

 

X 

Nośnik powinien zawierać jeden gotowy utwór bez ścieżki wokalnej gotowy  do 

odtworzenia podczas Przeglądu. Odbiór nośnika pozostaje po stronie solisty lub 

opiekuna grupy, osobiście, po zakończeniu Przeglądu u akustyka.  

XI 

Osoby biorące udział w Integracyjnym Przeglądzie Twórczości „Muzyczna 

Pocztówka” wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Przeglądu swoich 

danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

  


