
Regulamin konkursu muzycznego 

związanego z projektem „Kościan. Pokażę Ci miasto piękne”, 

organizowanego przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 

ul. Mickiewicza 11, 64-000 - Kościan 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest  Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11,  

64-000 Kościan Tel./fax: (65)512-05-75 e-mail: kok@koscian.eu 

 

2. CEL KONKURSU  

Promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe 

b) możliwe są występy solo, duety, zespoły itp. 

c) piosenka związana z jednym z wybranych utworów z projektu „Kościan. Pokażę Ci miasto 

piękne” 

Wykaz: Kościan. Pokażę Ci miasto piękne, Bożenna i Szczęsny, Rezerwa skautowa, Zabawa w 

lasku, Matura ’39, …a obłoki z nieba spłynęły, Kiedy do domu wrócę, Starzec, Dawniej, 

Zawsze jesteś tu mile widziany. 

 

4. OCENA 

a) Jury konkursu (powołane przez organizatora) dokonuje oceny wszystkich nadesłanych 

utworów 

b) Spośród nadesłanych utworów Jury w składzie:  

Janusz Adam Dodot (autor tekstów) 

Michał Dolata(kompozytor muzyki) 

 wyłoni trzy najciekawsze.  

c) Nagrody: 

      I miejsce – nagroda -  300 zł 

     II miejsce – nagroda – 200 zł 

     III miejsce – nagroda – 100 zł 

d). Komisja ma prawo dowolnie rozporządzać przyznanymi nagrodami 
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e)  decyzje jury są ostateczne i niepodważalne 

f) wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury w dniu 

24.07.2020 r.  

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

a) Uczestnicy przesyłają do dnia 14 sierpnia 2020 roku na adres: kok@koscian.eu 

- jeden własną wersję wybranej piosenki z projektu (Audio Video lub Audio) 

- plik w wersji elektronicznej (jako załącznik do maila, link do serwisu YouTube itp.) 

- imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców   

- kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na 

stronie), które podpisuje osoba dorosła lub rodzic / opiekun prawny w przypadku dziecka 

- w przypadku utworów w wersji Audio Video – należy przesłać również zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku (do pobrania na stronie) – dotyczy wszystkich osób 

występujących w filmie 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną  zaprezentowane na stronach organizatora: 

www.kok.koscian.pl oraz Facebook.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania utworów w celu 

promocji konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się 

telefonicznie lub mailowo z organizatorem. 

4. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo. 
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