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I. Cele: 
1. Realizacja projektu „Miejsce odkrywania talentów”. 
2. Wsparcie i promocja zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży. 
3. Włączenie konkursu w realizację programu WPEK. 
4. Animacja amatorskiego ruchu muzycznego.  
5. Kontynuacja konkursu jako XIX edycja. 

II. Warunki uczestnictwa: 
1. Podstawą zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do placówki  
wypełnionej Karty Uczestnictwa (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu 
na adres mailowy: ognisko175konkursy@gmail.com 
2. Karta Uczestnictwa może zawierać dane tylko jednego podmiotu 
wykonawczego. 
3. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie indywidualnie jako 
zgłoszenie prywatne lub za pośrednictwem placówki (szkoły, domu kultury, 
itp.). 
4. Uczestnik zgłaszający swój udział indywidualnie nie może jednocześnie 
reprezentować innej placówki. 
5. Placówkę może reprezentować maksymalnie trzy podmioty 
wykonawcze.  
6. Wykonawca, solista lub zespół, prezentuje jeden utwór o dowolnej 
tematyce. 
7. Łączny czas nagrania nie powinien przekraczać 5 minut.  
III. Wymogi techniczne nagrania: 
1. Pliki DEMO, za pośrednictwem serwisu WeTransfer, należy przesyłać 
elektronicznie na adres: ognisko175konkursy@gmail.com 

2. Pliki wideo do oceny, mogą być nagrywane przy użyciu zarówno 
amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu 
i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego: 
3. Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna 
rozdzielczość: 1280×720 pikseli; 
4. Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu. 
5. Format pliku: AVI, MOV, MPEG4, WMV; 
6. Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 256 MB; 
7. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i dźwiękowego osobno; 
8. W przypadku solistów, niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty 
nagrania, montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zmiana podkładu dźwiękowego 
(wyjątek stanowi zmiana formatu, rozdzielczości i proporcji obrazu). Pliki 
niespełniające tych wymagań będą dyskwalifikowane; 
9. W przypadku chórów i zespołów dopuszcza się możliwość przesłania 
nagrania zmontowanego z występów pojedynczych członków grupy; 
10. Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk wyraźnie 
słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, 
nakładające się podkłady muzyczne, pozbawione błędów 
i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem; 
11. Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną 
zdyskwalifikowane; 
12. DEMO winno rozpoczynać się zapowiedzią zawierającą: nazwę zespołu 
lub imię i nazwisko solisty, tytuł utworu; 
13. Po zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo, nie ma 
możliwości zmiany przesłanego nagrania. 
14. W przypadku błędów lub braków w „Karcie Uczestnictwa” zgłoszenie nie 
będzie brane pod uwagę. 
15. Osoba zakwalifikowana do konkursu może reprezentować tylko jeden 
podmiot wykonawczy. 

IV. Uczestnicy: 
1. Konkurs zaplanowany jest dla uczniów w wieku 7-19 lat. 
2. Konkurs adresowany jest do instrumentalistów lub wokalistów z 
towarzyszeniem instrumentu (nie dopuszcza się użycia podkładu CD itp.) 
3. Konkurs adresowany jest dla muzyków amatorów: solistów i zespołów 
(uczniów i absolwenci Szkół Muzycznych nie mogą brać udziału w konkursie.) 
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół Muzycznych jako 
członkowie zespołów. 

 
V. Kategorie: 
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1. Instrumentalna -  solo  
2. Instrumentalno-wokalna – solo (solista z towarzyszeniem np. 
fortepianu lub gitary) 
3. Instrumentalna – zespół 
4. Instrumentalno-wokalna -  zespół 
 

VI. Terminy dotyczące konkursu: 
1. Karty Uczestnictwa wraz z nagraniem przyjmowane będą do 28 maja 
2021 r.  na adres:  ognisko175konkursy@gmail.com  
2. Lista laureatów konkursu ukaże się na stronie internetowej ogniska  do 
dnia 4 czerwca 2021 r. www.ognisko175.edu.pl 
3. Gala wręczenia nagród odbędzie się  15 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 
w siedzibie placówki przy ul. Gruszczyńskiego 12. 

VII. Oceny: 
1. Jury oceniać będzie umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór 
repertuaru względem możliwości wiekowych oraz ogólny wyraz artystyczny. 
2. W skład komisji oceniającej będą wchodzić wyłącznie specjaliści z 
dziedziny muzyki. 
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

VIII. Nagrody:  
1. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
2. Nauczyciele laureatów otrzymają podziękowania. 
3. Organizator przyznaje jedną nagrodę dla całego zespołu. 
4. Nagrody nie odebrane do 30 czerwca 2021 r. przechodzą na poczet 
innych konkursów. 

IX. Dodatkowo wymagane dokumenty 
1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą 
rodzica lub prawnego opiekuna wyrażona na piśmie (załącznik nr 2). 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia 
dotyczącego wykorzystania wizerunku zał.  nr 3 lub 4 w zależności od swojego 
wieku. 
3. W przypadku zgłoszenia uczestników (uczniów) za pośrednictwem 
szkoły, to szkoła jest odpowiedzialna za uzyskanie od uczestników wszystkich 
wymaganych oświadczeń tj. załączników 2 i 3 lub 4 oraz powzięcia działań 
zabezpieczających dane osobowe wszystkich osób związanych z udziałem 
uczniów w konkursie „Młode talenty Muzyczne 2021” zgodnie z art. 24 
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 oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88), dalej zwanej RODO. 
4. Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Uczestnictwa 
do konkursu „Młode Talenty Muzyczne” oraz wizerunków utrwalonych podczas 
tego konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa, tel. 22 853-47-24, email 
www.ognisko175.edu.pl 

X. Uwagi końcowe: 
1. W zależności od zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do podziału 
na inne  kategorie.  
2. Dostarczenie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków Regulaminu Konkursu „Młode Talenty Muzyczne 2021” 
3. Wyrażając zgodę na udział w konkursie uczestnicy zobowiązują się 
do dostarczenia wraz z Kartą Uczestnictwa załącznika nr 2 dot. 
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”. Załącznik musi być podpisany przez 
rodzica/prawnego opiekuna. 
4. Dorośli uczestnicy konkursu wypełniają załącznik nr 3. 
5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w OPP „175” 
ul. Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa, tel./fax. (0-22) 853-47-24, e-mail: 
ognisko175konkursy@gmail.com 
6. Konkurs jest jednoetapowy. 
7. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa plików przesłanych 
usługami internetowymi. 
8. Występ powinna poprzedzać samodzielna zapowiedź. 
9. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia  w wykaz zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły. 
10. Organizatorzy życzą POWODZENIA.   

 

Karta Uczestnictwa, Załączniki i Regulamin Konkursu 

do pobrania na stronie: www.ognisko175.edu.pl 

 

Karta Uczestnictwa (załącznik nr 1) 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) 

Zgoda na użycie wizerunku dziecka (załącznik nr 3) 

Zgoda na użycie wizerunku dorosły (załącznik nr 4) 

mailto:ognisko175konkursy@gmail.com
http://www.ognisko175.edu.pl/
http://www.ognisko175.edu.pl/
mailto:ognisko175konkursy@gmail.com
http://www.ognisko175.edu.pl/
https://forms.gle/2wesdMVnTAFPW5WQ9
https://drive.google.com/file/d/1y3tu85BoeNxd_tf0YI4VnkpJ_wpuaoRn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ACBv0sFSJ4ZYox7sn_CskTdEeBVDncH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OEFUR-AAj3QfSh_6GdCYxI7QBsP1MVN/view?usp=sharing

