OGÓLNOPOLSKI XX KONKURS
„MŁODE TALENTY MUZYCZNE”
2022
Honorowe patronaty
Rzecznik Praw dziecka
Mazowiecki Kurator Oświaty
Burmistrz dzielnicy Mokotów
Regulamin
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”
ul. Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa.
2. Przesłuchania odbędą się w Służewskim Domu Kultury
przy ul. Bacha 15 w Warszawie.
3. Finał przeglądu zakończy się uroczystą galą połączoną
z występami wybranych laureatów w Służewskim Domu Kultury
ul. Bacha 15 w Warszawie.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół, placówek
oświatowych i kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz osób
indywidualnych, rozwijających swoje zainteresowania muzyczne
w sposób amatorski.
II. Cele:
1. Wsparcie i promocja zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwoju muzycznego.
3. Umożliwienie publicznej prezentacji artystycznej.
4. Ożywianie amatorskiego ruchu muzycznego.
5. Kontynuacja konkursu.
III. 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 jako zgłoszenie
prywatne lub za pośrednictwem placówki (szkoły, domu kultury, itp.).
4. Uczestnik zgłaszający swój udział prywatnie nie może jednocześnie
reprezentować placówki jako solista.
5. Placówkę może reprezentować maksymalnie trzy podmioty
wykonawcze.
6. Wykonawca, solista lub zespół, prezentuje jeden utwór o dowolnej
tematyce.
7. Łączny czas nagrania nie może przekraczać 5 minut. Jury zastrzega
sobie prawo do przerwania występu po 5 min.
IV. Uczestnicy:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-19 lat.
2. Konkurs adresowany jest do instrumentalistów i wokalistów.
3. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych jako
członkowie zespołów amatorskich.
V. Kategorie:
1. Instrumentalna lub instrumentalno-wokalna – solo.
2. Instrumentalna lub instrumentalno-wokalna – zespół.
3. Wokalna-solo z towarzyszeniem podkładu lub akompaniamentu.
4. Wokalna-zespół z towarzyszeniem podkładu lub akompaniamentu.
VI. Terminy dotyczące konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Służewskim Domu
Kultury przy ul. Bacha 15 w Warszawie.
2. Karty Uczestnictwa przyjmowane będą do 20 maja 2022 r. na adres:
ognisko175konkursy@gmail.com
3. Harmonogram występów opublikowany zostanie do 27 maja 2022 na
stronie internetowej ogniska www.ognisko175.edu.pl
4. Lista laureatów konkursu ukaże się do dnia 10 czerwca 2022 na
stronie internetowej ogniska www.ognisko175.edu.pl
5. Gala wręczenia nagród odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz.
11.00 w Służewskim Domu Kultury.

VII. Jury i Oceny:
1. W skład jury wchodzić będą wyłącznie specjaliści z dziedziny
muzyki.
2. Jury oceniać będzie umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór
repertuaru względem możliwości wiekowych oraz ogólny wyraz
artystyczny.
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
VIII. Nagrody:
1. Dla laureatów przewidziane są dyplomy, statuetki oraz nagrody
rzeczowe.
2. Nagrody mogą być zróżnicowane.
3. W przypadku zespołu organizator przyznaje jedną nagrodę dla całego
zespołu.
4. Nagrody nie odebrane do 31 sierpnia 2022 r. przechodzą na poczet
innych konkursów. W przypadku odbioru nagrody po terminie
uroczystej gali należy umówić się na odbiór za pośrednictwem
telefonu: 228534724
IX. Dodatkowo wymagane dokumenty
1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodzica
lub prawnego opiekuna wyrażoną 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” 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 i przekazanie organizatorowi.
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
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W zależności od zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do podziału na
inne kategorie.
Dostarczenie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
Regulaminu Konkursu „Młode Talenty Muzyczne 2022”
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.
Dorośli uczestnicy konkursu wypełniają załącznik nr 3.
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
Konkurs jest jednoetapowy.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przesłuchań w innym
terminie i miejscu w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
Występ powinna poprzedzać samodzielna zapowiedź.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w finale
przeglądu na Koncercie Laureatów.
Zgłoszenia, które wpłyną po regulaminowym terminie mogą nie zostać
uwzględnione.
Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor Ogniska
Pracy Pozaszkolnej „175” w ciągu 7 dni od dnia złożenia zażalenia.
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.
Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Organizatorzy życzą POWODZENIA.

