
 

 

 

 

REGULAMIN 
Ogólnopolski konkursu dla młodzieży  

„WAGAROWY SONG 2020” 
 
1. Organizatorzy: 

 
• Laboratorium Śpiewu i Mowy 

ul. Krakowska 100  
50-427 Wrocław,  
tel.: 692 293 812, email: biuro@vocalize.pl 
www.vocalize.pl 
 
 
2. Terminy 

 
• Zgłoszenia:                                                                           19.02 – 4.03.2020 
• Lista zakwalifikowanych:                                               10.03.2020 
• Przesłuchania – II etap                        20.03.2020 
• Koncert finałowy        20.03.2020 

 
 
3. Miejsce:  
 

• Laboratorium Śpiewu i Mowy, ul. Krakowska 100   - II etap i Koncert finałowy 
 
4. Kategoria wiekowa: 

Zapraszamy solistów w wieku 12-17 lat mieszkających na terenie Polski, nie będących 
uczniami Laboratorium Śpiewu i Mowy 
 
5. Cele konkursu: 
 

• Promowanie młodych talentów. 
• Rozpowszechnianie  śpiewu wśród młodzieży 

• Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska. 
 

 
 



6. Warunki udziału w konkursie: 
 

• Poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy: 
konkurs.wagarowysong@gmail.com do godz. 23:59 dnia 4.03.2020 roku. 

• Karta zgłoszeniowa musi zawierać czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów. 
Należy przesłać skan lub wyraźne zdjęcia wyżej wspomnianego formularza. 

• Karta jest do pobrania na stronie : https://spiew.vocalize.pl/do-pobrania/ 
• Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać nagranie jednej dowolnej piosenki w 

formacie mp3. Jakość nagrania nie stanowi kryterium do zakwalifikowania uczestnika, nie 
mniej jednak powinna być wystarczająco dobra, aby umożliwić ocenę wykonania utworu. 

 
 
 
7. Przebieg konkursu: 
 

• I etap – kwalifikacje wstępne na podstawie nadesłanych nagrań audio. Oceny na tym etapie 
dokonają trenerzy wokalni Laboratorium Śpiewu i Mowy. 
Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaną ogłoszone 10.03.2020 r. na 
stronie www.vocalize.pl, a także na naszym Facebooku: Laboratorium Śpiewu i Mowy 

 
• II etap – występ na żywo (z pokładem muzycznym lub z towarzyszeniem akompaniatora – 

maksymalnie dwie osoby), podczas którego należy wykonać piosenkę zgłoszoną w karcie 
zgłoszenia. 
Ten etap konkursu odbędzie się 20 marca 2020 we Wrocławiu w sali koncertowej 
Laboratorium Śpiewu i Mowy przy ulicy Krakowskiej 100. Nie można zmieniać repertuaru 
na tym etapie konkursu.  
 

• Koncert Finałowy – występ laureatów 
Koncert odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 17. we Wrocławiu w Laboratorium Śpiewu i 
Mowy przy ul. Krakowskiej 100  

 
 
8. Jury: 
 

• Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez Organizatora. 
• Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny. 

 
 
9. Kryteria oceny i nagrody: 
 

• Jury będzie oceniać wg następujących kryteriów: 
 

o Umiejętności wokalne (intonacja, dynamika, dykcja) 
o Interpretację utworu 
o Dobór repertuaru  
o Wygląd (ubiór sceniczny) 
o Ogólny wyraz artystyczny 

 
• Finalistom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 
 
 
 
 
 



 
 
10. Zasady organizacyjne:  
 

• Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające się do konkursu zobowiązane są do ich 
ubezpieczenia na czas przyjazdu i pobytu. 

• W II etapie konkursu oraz podczas Koncertu Finałowego, każdemu uczestnikowi musi 
towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). 

• Każdy uczestnik po przybyciu na miejsce konkursu zgłasza się do Organizatora w celu 
potwierdzenia występu oraz odebrania identyfikatora. 

• Występy na scenie będą odbywały się według kolejności ustalonej przez Organizatora. 
 
 
11. Przepisy ogólne: 
 

• Uczestnicy II etapu konkursu koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby do dnia 
15.03.2020 (przelew widoczny na naszym koncie) 
 

• Organizator zapewnia: 
o Nagłośnienie i obsługę techniczną na przesłuchania II etapu oraz na 

Koncercie Finałowym. 
o Dyplomy uczestnictwa dla uczestników II etapu, dyplomy dla finalistów oraz 

dyplom/podziękowanie dla opiekunów artystycznych (osób 
przygotowujących), podpisane przez członków jury.  

o W ramach akredytacji uczestnicy i ich opiekunowie mogą bezpłatnie 
uczestniczyć w przesłuchaniach 

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód 
tożsamości. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wieku (obowiązujący jest rok 
urodzenia) solista zostanie zdyskwalifikowany. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie do 2 tygodni 
przed konkursem. 

• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. 
• Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego regulaminu. 
• Zgłaszając się do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do: filmowania, rejestrowania, nagrywania płyty, 

rozpowszechniania przez wszelkie media wystąpień uczestników w trakcie festiwalu. 
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 
autorskich na organizatora festiwalu do wyżej wymienionych nagrań.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
 
 
 
Uczestnik : 
 
 

1. Imię  i nazwisko *: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
 

2. Data i miejsce urodzenia *: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
 

 

3. Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość)* :   

 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 

4. Osoba kontaktowa (rodzic, opiekun prawny) : 

 

     GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 

5. Kontakt *: 

• Email : GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 

 

• Telefon : GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 

 
6. Instytucja delegująca: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 

 



GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 

 

7. Imię i nazwisko instruktora: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
 
PIOSENKA : 

 
Tytuł : GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
 
Kompozytor: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
 
Autor tekstu: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
 
Rodzaj akompaniamentu: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 
 
 
Oświadczenia uczestnika *:  
 

1. Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu „WAGAROWY SONG 2020” *Wymagane  
 

 
 

GGGGG.GGGGGG.GGGGGGGGGGGGGG 
 

           (data i czytelny podpis uczestnika /rodzica lub opiekuna prawnego/) 
 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 
dziecka zarejestrowanego podczas konkursu „WAGAROWY SONG 2020” zorganizowanego przez Laboratorium 
Śpiewu i Mowy. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie nagrań dokonywanych przez moje dziecko 
na stronie internetowej Festiwalu oraz Laboratorium Śpiewu i Mowy, profilach internetowych zarządzanych przez 
LŚiM jak Facebook, Google dokumenty, You Tube i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji konkursu 
„WAGAROWY SONG 2020” oraz LŚiM.  
 
 
       GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
         Imię i nazwisko dziecka 
 
 
       GGGGGGGGGGGGGGGG......................................... 
        Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego)* 
 
 
       GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
        Czytelny podpis (rodzica/opiekuna prawnego)* 
 
 

         Niepotrzebne skreślić * 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
2. Ustawa z prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art. 81 i 83. 
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 Nr 100, poz. 

1024 w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

4. Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24. 
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463). 


