
Regulamin 

IX Wojewódzki Konkurs Wokalny 

„Mazurski Słowik” Korsze 2018’ 

Organizator:  Korszeoskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „OTWARTE DRZWI” 

Współorganizacja:  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach 

               Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

Koordynator konkursu: 

Agata Gołaszewska  tel. 89 751 39 55 

e-mail: konkurskorsze@wp.pl 

Celem konkursu jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców. 

1. Patronat honorowy: Burmistrz Korsz 

2. Konkurs odbędzie się: 15.06.2018r. godz. 10: 00 w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Korszach 

3.     Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeo w nieprzekraczalnym 

terminie do:  08.06.2018 r. (liczy się data wpływu): 

na e-mail : konkurskorsze@wp.pl  w tytule „Mazurski Słowik” 

lub listownie na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach  

ul. Wolności 5a  

11-430 Korsze 

4.  W Konkursie mogą brad udział soliści/solistki kwalifikujący/e się do jednej z 

poniższych kategorii wiekowych (decyduje rok urodzenia): 

-  Kategoria I Przedszkole 

-  Kategoria II Klasy I- III  

-  Kategoria III Klasy IV-VI 

-  Kategoria IV Gimnazjum i klasy VII 

-  Kategoria V Szkoły Średnie i Dorośli 

5. Uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, organizacje pozarządowe. 

Maksymalnie po cztery osoby w każdej kategorii wiekowej. Organizator w wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza udział większej ilości osób z danej instytucji. 

6. Każdy uczestnik prezentuje jedną dowolnie wybraną piosenkę w języku polskim. 

7. W roku rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości mile widziany 

repertuar o charakterze patriotycznym. 

8.     Utwór może byd wykonany a cappella, z własnym akompaniamentem lub z 
podkładem muzycznym. 
 
9.     Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie i dostarczenie karty uczestnictwa. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu przyjmowania zgłoszeo w przypadku 
wyczerpania limitu miejsc. 
 
10.     Akredytacja wynosi 10 zł od solisty. 
 
11.    Akredytację prosimy wpłacad, w dniu przyjazdu w kasie Stowarzyszenia. 
 
12.    Organizatorzy zapewniają suchy prowiant. 
 
13.    Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na swój koszt. 
 
14.    Przesłuchania konkursowe ocenia Jury, powołane przez organizatora . 
 
15.    Jury będzie oceniało: 
 

 Umiejętności wokalne  

 Poczucie rytmu  

 Interpretację muzyczną  

 Ogólną prezentację  
 

16.   W konkursie zostaną przyznane laureatom nagrody i  dyplomy. 
 
17. W przypadku małej ilości zgłoszeo organizator zastrzega sobie prawo do łączenia 
kategorii. 
 
18.     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po  
 zakooczeniu prezentacji i obradach Jury. 
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