
Regulamin konkursu: Super Talent.pl -  Wiosna, ach to ty… 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Trzciance. 

2. Konkurs odbędzie się 30.03.2020r. (godz.  10.00-13.00) na terenie Zespołu Szkół 
RCKU w Trzciance. 

3. Celem konkursu jest: 
 popularyzacja śpiewania wśród młodzieży, 
 samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji 

ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie, 
 promowanie młodych talentów,  
 propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 
 twórcza wymiana doświadczeń wśród młodzieży i ich opiekunów, 
 promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży. 

 
4. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla młodzieży Zespołu Szkół oraz uczniów 
klas VI-VIII szkoły podstawowej (oddzielne kategorie), 

 w konkursie udział brać mogą soliści i małe zespoły wokalne (do 5 osób) 
 uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim, która 

zaistniała na rynku fonograficznym jako przebój (gatunek dowolny: 
piosenki estradowe, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, itp.), 

 tematyka wykonanego utworu powinna nawiązywać do motywu 
przewodniego konkursu (wiosna, miłość), 

 wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym 
akompaniamentem lub a cappella,  

 podkład muzyczny należy przygotować  w pliku mp3 dostarczonym na 
pendrive, 

 zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26  marca 2020 r. na adres:  
szkola@zsrcku.com 

  
5. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu i jego skład oraz wiek 
wykonawców, 

 adres kontaktowy, 
 nazwę szkoły 
 imię i nazwisko instruktora, opiekuna artystycznego, 
 rodzaj akompaniamentu, wymagania techniczne, 
 tytuł i tekst przygotowanego utworu oraz jego autorów lub głównych 

wykonawców, 
 oświadczenie każdego z uczestników dotyczące przetwarzania danych. 

     
6.  Sprawy organizacyjne: 

 wpisowe od uczestnika i opiekuna  wynosi 10 zł, od zespołu 25 zł. (koszt 
poczęstunku – obiadu) płatne w dniu festiwalu przy zgłoszeniu 
przybycia, 

 dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie, 
 prezentacje są oceniane przez profesjonalne jury, którego werdykt jest 

ostateczny i niepodważalny, 



 kryteria oceny: dobór repertuaru, wrażenie artystyczne, talent 
muzyczny, interpretacja wokalno-sceniczną, poziom  warsztatu 
wykonawczego, swobodę sceniczną, walory głosowe, intonację, dykcję, 
przygotowanie muzyczne, 

 kolejność prezentacji ustala organizator, 
 laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane 

przez organizatorów i sponsorów: 
I miejsce - 200 zł 
II miejsce -150 zł 
III miejsce -100zł 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli 
nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego 
regulaminu, 

 organizatorzy zastrzegają prawo do rejestracji fotograficznej, filmowej i 
audio konkursowych prezentacji  oraz bezpłatnego ich wykorzystania w 
celach reklamowych i marketingowych konkursu, 

 wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas finałowego koncertu 
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku, 

małej liczby uczestników zgłoszonych do konkursu. 


