
Regulamin minikonkursu wokalnego ,,Sanna” 

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@gmail.com  

 

2. CEL KONKURSU  

Promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) konkurs ma charakter otwarty, 

b) w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, 

c) możliwe są występy solo lub w duecie, 

d) prezentacja własnej wersji piosenki ,,Sanna” w formie nagrania video z podkładałem lub 

bez - a cappella - forma dowolna. 

Podkład muzyczny piosenki do pobrania na stronie www.kok.koscian.pl 

 

4. OCENA 

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

utworów, 

b) Spośród nadesłanych utworów Jury wyłoni trzy najwspanialsze, 

c) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, 

d) Komisja ma prawo dowolnie rozporządzać przyznanymi nagrodami, 

e)  decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, 

f) wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury 

 w dniu 2.02.2021 r.  

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

a) Uczestnicy przesyłają na adres: kok@koscian.eu  lub przynoszą do siedziby 

Kościańskiego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 11, Kościan) do dnia 31 stycznia 2021 roku: 

- własną wersję piosenki ,,Sanna” (Video), 
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- plik w wersji elektronicznej (załącznik do maila, link do serwisu YouTube lub płyta CD), 

- imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców, 

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

stronie), które podpisuje rodzic / opiekun, 

- zgodę na rozpowszechnianie wizerunku (do pobrania na stronie) – dotyczy wszystkich 

osób występujących w filmie. 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Utwory nagrodzone zostaną  zaprezentowane na stronach organizatora: 

www.kok.koscian.pl oraz na stronie 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. Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator. 

5. Laureaci konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo. 
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