
WALENTYNKOWY  

KONKURS  WOKALNY 

pn. „CO NAM W SERCU GRA” 
 

ORGANIZATOR: 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 

 ul. Nad Wodą 14, 47-150 Leśnica, tel. 77 461 53 91 

e-mail: lokir@lesnica.pl 

CELE KONKURSU: 

 popularyzacja piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi – do kolegów, koleżanek, 

członków rodziny i bliskich, 

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci                  

i młodzieży, a także dorosłych, 

 umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych,  

 propagowanie kultury muzycznej, 

 wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zachęcenie ich do pracy     

twórczej w zakresie muzyki, 

 promocja Gminy Leśnica. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

1. W Konkursie mogą brać udział amatorzy soliści lub zespoły wokalne. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: 

 od 3 do 6 lat 

 od 7 do 12 lat 

 od 13 do 15 lat 

 od 16 do 100 lat 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, 

tabletu, komputera, aparatu fotograficznego, itp.) swojego wykonania jednego utworu           

o tematyce miłosnej i przesłanie nagrania (w postaci pliku w załączniku) na adres: 



lokir@lesnica.pl do dnia 14 lutego 2021 r. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia 

osobiście do siedziby LOKiR wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku 

danych (CD, DVD, pendrive). 

Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie 

poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie 

playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć 

dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. 

2. Preferowane są pliki wideo przedstawiające śpiewającą osobę. Organizator dopuszcza 

również przesłanie plików dźwiękowych bez obrazu.  

3. Uczestnicy konkursu przesyłają mailowo lub składają osobiście w LOKiRze  formularz 

zgłoszeniowy. 

W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun.  

NAGRODY: 

Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz 

dyplomy dla wszystkich uczestników. 

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom 

Konkursu. 

DANE OSOBOWE: 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przekazywane Organizatorowi drogą 

elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia laureatów, opublikowania danych zwycięzców, przyznania oraz wydania 

nagród. 

2. Administratorem danych osobowych jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 

reprezentowany przez Dyrektora. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na 

podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej „RODO”, oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).  

3. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania Organizatora są 



niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału                         

w Konkursie. 

OCENA PRAC: 

1. Jury oceniać będzie: 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 intonacja, brzmienie i technika wokalna, 

 dobór repertuaru zgodny z celem Konkursu,  

 interpretacja, ruch sceniczny, akompaniament 

  ogólny wyraz artystyczny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.02.2021 r. 

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród finalnie zostaną powiadomieni telefonicznie 

wszyscy zwycięzcy. 

INNE POSTANOWIENIA: 

1. Decyzja przyznania nagród przez jury jest ostateczna. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. 

4. Regulamin znajduje się na stronie www.lokir.lesnica.pl. 

5. Lista laureatów konkursu oraz ich nagrania konkursowe zostaną opublikowana na stronie 

Organizatora www.lokir.lesnica.pl. i Facebookowej nie później niż 17.02.2021 r. 

 

 

Wszystkie pytania odnośnie konkursu należy kierować na adres : 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 

47 - 150 Leśnica 

ul. Nad Wodą 15 

Tel.: 77 461 53 91 

e-mail: lokir@lesnica.pl 

 

http://www.lokir.lesnica.pl/
http://www.lokir.lesnica.pl/

