
      

 

Regulamin   
III  Konkursu Piosenki „Była kiedyś piosenka…” 

Edycja 2016 – „Piosenki Jacka Cygana” 
 

Honorowy Patronat 
Pan Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu 

Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie 
Fundacja Sopockie Korzenie 
  

Cele konkursu:  
- popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży,  

- integracja środowisk utalentowanych muzycznie,  

- wymiana doświadczeń wśród nauczycieli, opiekunów.  

Gość specjalny konkursu – Pan Jacek Cygan!  
Człowiek, który stworzył historię polskiej piosenki! 

Uczestnicy:  
Konkurs przeznaczony jest dla solistów. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież 
ze szkół i placówek z całej Polski, Ilość miejsc ograniczona 

I kategoria wiekowa     6   –   10   lat 
II kategoria wiekowa   11 – 15 lat 
III kategoria wiekowa 16 – 20 lat 

IV kategoria otwarta   dla osób z orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności  
(bez ograniczeń wiekowych) 

 
Termin i miejsce konkursu:  

21  marca 2016  roku godzina 9.15  w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie  
Al. Niepodległości 763.  

Przesłuchania zgłoszonych uczestników  
ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi  tego samego dnia  

Termin zgłoszenia:  
· Przesłanie kart zgłoszeń upływa w  dniu 7 marca 2016 roku, !!!!! 

 karty proszę przesłać na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury Al. Niepodległości 763, 81-838 Sopot, 



faxem 058 – 551 – 41 -31,  emeilem: mdk.imprezy@gmail.com 

lub osobiście dostarczyć do placówki. 

Gość specjalny konkursu - Jacek Cygan!  
Człowiek, który stworzył historię polskiej piosenki! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, informujemy, że ilość miejsc jest 
ograniczona, aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunki konkursu: 
 

Warunki konkursu:  

 
1. Udział w konkursie odbywa się wyłączenie na podstawie złożenia wypełnionej karty 
uczestnictwa oraz uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 15,00 za uczestnika konkursu. 

2. Opłata wpisowa – oznacza bezzwrotną opłatę wpisową na rzecz Organizatora, który 
ma pokryć koszty organizacji konkursu. Informujemy, że za opłatę wpisową nie 
wystawiamy rachunków.  

Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona 

Aby zostać zakwalifikowanym do Konkursu należy przesłać wypełnioną kart ę 
zgłoszenia oraz opłacić wpisowe  w wysokości  15,00 /piętnaście złotych/  do dnia 7 
marca 2016 roku na  

Konto Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie 

PKO BP SA 

07 1020 1853 0000 9702 0010 1535 

TYTUŁ PRZELEWU: IMI Ę, NAZWISKO UCZESTNIKA, OPŁATA WPISOWA NA 
III KONKURS PIOSENKI „PIOSENKI JACKA CYGANA” 

3. Wszyscy uczestnicy będą proszeni o przyjście przynajmniej 30 min przed rozpoczęciem 
swojej kategorii, w celu ustalenia potrzeb technicznych,  

4. Każdy z wykonawców przygotowuje 1 utwór  z repertuaru piosenek, których autorem jest 
Jacek Cygan, pozostawiamy dowolność wyboru oraz dostosowany repertuar do wieku i 
możliwości uczestnika konkursu. 

5. Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru do możliwości 
wykonawczych i wieku dziecka, ogólny wyraz artystyczny;  

6. Przesłuchania kandydatów odbędą się według kategorii wiekowej, szczegółowa lista 
uczestników wraz z godziną przesłuchań konkretnej kategorii zostanie przesłana mailowo do 
zainteresowanych do dnia 11  marca 2015 

7. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. 
Organizator  ma prawo zakończyć wcześniej termin składania kart zgłoszeń. !!!!  



O każdej zmianie w regulaminie organizator będzie informował na stronie internetowej 
placówki www.mdk.sopot.pl  lub prosimy o kontakt z pomysłodawcą i koordynatorem 
konkursu Edyta Dawidowska 507-533-615. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na publikacje zdjęć z 
przebiegu Konkursu. 

9. Laureaci Konkursu oprócz dyplomów i nagród otrzymają także zaproszenie - 
możliwość występu w Muszli Koncertowej  na Molo w Sopocie  

10. Podczas Konkursu Piosenki będzie można obejrzeć wystawę poświęconą Czesławowi 
Niemenowi oraz wystawę BIG BEAT – autorstwa  Marka Karewicza.  

Nagrody:  
- Jury przyzna nagrody w każdej z kategorii oraz wyróżnienia Jednocześnie zastrzega sobie 
możliwość innego podziału nagród. Wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

- Nauczyciele, opiekunowie nagrodzonych wokalistów otrzymają podziękowania.  
 

Uwagi końcowe:  
· Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, pianino, oprawę medialną oraz 
profesjonalne Jury 

· Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu  
 
Koordynator:  Edyta Dawidowska – nauczyciel MDK, tel.058-551-41-31, 507-533-615 
mdk.imprezy@gmail.com, edyta.dawidowska@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieczątka placówki 

Karta zgłoszenia III Konkursu Piosenki 

„Piosenki Jacka Cygana” 

MDK Sopot 2016 

1. Imię i nazwisko, wiek, kategoria wiekowa wykonawcy:  

 

2. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon oraz telefon do rodzica ważne !!! 

 

 

3. Nazwa i adres instytucji delegującej, adres e-mailowy oraz nr telefonu OBOWIĄZKOWO 

 

4. Tytuł utworu, autor tekstu piosenki: Jacek Cygan 

a) .  

 

5. Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:  

 

 

Potwierdzam znajomość regulaminu III Konkursu Piosenki „Była kiedyś piosenka”: MDK 

Sopot 2015 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatora imprezy MDK SOPOT 

 

 

Data, podpis nauczyciela lub opiekuna prawnego 

 

 



Pieczątka placówki 

Karta zgłoszenia III Konkursu Piosenki 

„Piosenki Jacka Cygana” 

MDK Sopot 2016 

KATEGORIA OTWARTA 

1. Imię i nazwisko, wiek, kategoria wiekowa wykonawcy:  

 

2. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon oraz telefon rodzica ważne!!! 

 

 

3. Nazwa i adres instytucji delegującej, adres e-mailowy oraz nr telefonu OBOWIĄZKOWO 

 

4. Tytuł utworu, autor tekstu piosenki: Jacek Cygan 

a) .  

 

 

5. Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:  

 

 

7. Oświadczenie 

Wyżej wymieniona  osoba ma orzeczenie o stopniu o niepełnosprawności 

 
Potwierdzam znajomość regulaminu III Konkursu Piosenki „Była kiedyś piosenka” MDK Sopot 2015 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatora imprezy MDK SOPOT 

 

Data, podpis nauczyciela lub opiekuna prawnego 


