
 

 VII  Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności                                                                              
APLAUZ - Tarnów 2018 

Edycja wokalna 

                                              
Regulamin uczestnictwa 

 
I. Organizatorzy: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, 
Tarnowskie Centrum Kultury, 
Szkoła Szczepanika w Tarnowie, 
Zakład Poprawczy w Tarnowie. 
 
II. Cele konkursu: 
1. Prezentacja umiejętności wokalnych  młodych wykonawców. 

2. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych młodzieży.  

3.Wychowanie poprzez sztukę i przygotowanie przyszłych odbiorców do aktywnego jej odbioru. 

4. Szansa na zaprezentowanie się młodzieży na tzw. ,,wielkiej scenie”  przed publicznością. 

 
III. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół : gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .  
2. Przegląd ma charakter konkursowy. 
3. W imprezie może brać udział maksymalnie jeden reprezentant (solista, duet lub zespół wokalny) 
szkoły. 
4. Uczestnik w ramach prezentacji konkursowej wybiera do zaprezentowania dwie piosenki z repertuaru 
polskojęzycznego wokalisty lub zespołu z wybranym przez siebie podkładem instrumentalnym. 
5. Opiekunowie uczestników przysyłają pocztą lub składają bezpośrednio na adres: Wydział Kultury 

Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7, 33-100 Tarnów: 

- kartę zgłoszenia uczestnika (-ów), załącznik nr 1 , 

- ścieżkę dźwiękową na płycie cd z podkładem instrumentalnym wykonywanych utworów do 6.06.2018 

r. z dopiskiem APLAUZ Tarnów 2018 - edycja wokalna. 

Oprócz powyższego ścieżkę dźwiękową z podkładem instrumentalnym wykonywanych utworów 

uczestnika proszę przesłać na adres email: wolak@onet.eu 

6. Do Przeglądu nie zostaną dopuszczone utwory muzyczne zawierające w swojej treści obraźliwe 

sformułowania lub wulgaryzmy.  

IV. Termin  Przeglądu: 

Finał  - 13 czerwiec 2018 r. godzina 8.30. 

V. Miejsce Przeglądu: 

Teatr im.  L. Solskiego   w Tarnowie. 

VI. Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Jury Konkursowe.  

2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami:  

 − poprawność wykonania,  

 − walory głosowe, emisja głosu, czystość dźwięku, modulacja głosu,  



 

 − dobór repertuaru (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu),  

 − ogólne wrażenie artystyczne. 

3. Przewidziano również wybór na Nagrodę Publiczności. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału w imprezie i pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody. 

5. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

Szczegółowych informacji udziela:   Krzysztof  Wolak, tel : 509 313 363. 
                       

                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 Pieczątka Szkoły 

Karta zgłoszenia do 

VII  Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

APLAUZ - Tarnów 2018 

                                                    Edycja wokalna                                                                                                          

Adres szkoły + i telefon : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko  ucznia(-ów): 

1…………………………………………………………........................................................... 

2……………………………………………………………………………………………………………....... 

3…………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuły i autorzy wykonywanych w kolejności utworów: 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko + numer telefonu opiekuna  w/w ucznia: 

…………………………………..…………………………………………….................................... 

                                                                                    

                                                                                              …………………………………………………………………….. 

                                                                                                   Pieczątka i podpis Dyrektora  Szkoły:                                                                                                      

   

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y………………………..........................…...................(imię i  nazwisko opiekuna prawnego) 

w związku z udziałem mojego syna/córki w V Artystycznym Przeglądzie Lawiny Animuszu, Uczucia, 

Zdolności – APLAUZ - Tarnów 2018 , wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku  mojego syna/córki - 

.................................................................................. do celów związanych z promocją w w/w  Przeglądzie.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane przez 

Organizatorów podczas  w/w   Przeglądu  mogą być zamieszczone w  prasie ,radio i telewizji i  na 

stronach internetowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.  

 

Podpisanie zgody jest dobrowolne.  

  

 

……………………………………………………….. 

miejscowość data  

                                                                                  

 

                                                                                            ……………………………………………………….. 

                                                                                                    czytelny podpis opiekuna 

                                                                      prawnego uczestnika APLAUZ  Tarnów - 2018. 

 


