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VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNO-INSTRUMENTALNY 

GRAMmy na tak! 
KOLĘDY I PASTORAŁKI                                            

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŚWINIARSKU 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i  fundację ”Jedność Serc” 

 

 

REGULAMIN 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie wokalno- instrumentalnym pod nazwą:  

GRAMmy na tak! 

2. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Świniarsku im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

3. Wszelkich informacji związanych z organizacją VII edycji Konkursu udzielają Koordynatorzy Konkursu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół średnich- dla wszystkich 

tych, którzy kochają muzykę i pragną zaprezentować swój talent. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 

posiadanie statusu ucznia (legitymacja szkolna). 

2. Celem konkursu jest szerzenie zainteresowania różnymi gatunkami muzyki, aktywizacja młodych ludzi oraz 

możliwość wypromowania swoich umiejętności i zdolności. Poprzez taki konkurs chcemy promować talenty 

oraz motywować młodych artystów do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności a także łamać 

bariery sceniczne i prezentować utwory autorskie. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wokalistów, duetów oraz zespołów muzycznych. 

a. WOKALIŚCI- solista lub duet śpiewa przy wykorzystaniu gotowych podkładów muzycznych lub przy 

własnym akompaniamencie. 

b. ZESPOŁY MUZYCZNE- czyli skład od trzech do siedmiu osób śpiewających do akompaniamentu 

instrumentów muzycznych lub podkładu muzycznego. 

4. W kategorii wokaliści ocenia się wg następujących przedziałów wiekowych:  

 Uczniowie klas 0- 2 szkoły podstawowej 

 Uczniowie klas 3-5 szkoły podstawowej 

 Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej 

 Uczniowie szkoły średniej 

5.  Konkurs jest jednoetapowy. 

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wypełnioną kartę zgłoszenia  dostępną na stronie internetowej 

szkoły: www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl (Konkurs GRAMmy na tak!) 

http://www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl/
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2. Utworem w rozumieniu regulaminu jest kolęda lub pastorałka wykonana w języku polskim. 

3. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres: Szkoła Podstawowa  w Świniarsku, Świniarsko 132, 33- 395 

Chełmiec z dopiskiem Konkurs GRAMmy na tak! lub na e-mail plabuda@chelmiec.pl 

4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022r. 

5. Harmonogram występów uczestników konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

  

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs będzie się składał z jednego etapu. 

2. Etap ten ma charakter otwartego koncertu. Odbędzie się  29 stycznia 2022 r. (sobota) od godz. 9.00                        

w Kościele NMP Królowej Polski w Świniarsku. Powołana komisja oceniać będzie występy uczestników, po 

zakończeniu przesłuchań, przyzna tytuł  „Artysta 2022” oraz wyróżnienia wraz z nagrodami. Tytuły Artysty 

2022 zostaną przyznane w kategorii wokaliści (w czterech przedziałach wiekowych) oraz w kategorii zespół 

muzyczny. Decyzja Komisji jest nieodwołalna. 

3. Organizator gwarantuje uczestnikom konkursu występ na profesjonalnym sprzęcie riderowym najwyższej 

jakości. 

. 

NAGRODY 

 

1. Nagrodę główną otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli tytuły: „Artysta 2022”. 

2. Nagrodę główną stanowi spersonalizowany dyplom potwierdzający otrzymanie nagrody wraz                                                    

z grawerem pamiątkowym. 

3. Finaliści otrzymują także  nagrody rzeczowe. 

4. Największą gratyfikacją dla Artysty jest support przed gwiazdą wieczoru. W tym roku jest to występ                                                

w świąteczno- noworocznym Koncercie Kolęd i Pastorałek przed gwiazdą wieczoru-                                       

zespołem   Golec uOrkiestra. Koncert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022r w Kościele NMP Królowej 

Polski w Świniarsku o godzinie 17. 30 (występy Artystów rozpoczną się od godziny 16.30). 

5. Zwycięzcy konkursu otrzymują dodatkowo bilet wstępu na koncert (nagroda nie obejmuje opiekunów). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału              

w Konkursie. 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu. 

Uczestnik, Opiekun wyraża zgodę na publikowanie zdjęć  z konkursu. 

3. Koordynator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu Uczestnika, co do którego istnieje 

podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym regulaminem. 

4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

5. Regulamin dostępny jest na stronach: www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl oraz na stronach www.chelmiec.pl , 

www.sadeczanin.info  

6. Informacji udzielają: sekretariat szkoły: 18 548 04 80, Beata Górowska: tel. 603 686 108,                                      

Paweł Łabuda: tel. 605 334 356, Bartłomiej Fedko: tel. 663 034 773 

mailto:plabuda@chelmiec.pl
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