
 

Regulamin konkursu wokalnego 
 

„CUPRUM MUSIC SHOW – Twoja przepustka do sławy!“ 
 
 
I. Organizatorem Konkursu -„CUPRUM MUSIC SHOW” jest Agencja Artystyczna 
Echomusic Art Management. 
 
II. Laureaci konkursu, wyłonieni przez Jury wystąpią na scenie Cuprum Arena w 
Lubinie 01.06.2015 r. oraz  otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  
 
Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatów I-go miejsca w dwóch kategoriach 
wiekowych oraz dla laureata Nagrody Publiczności  będzie udział w jesiennym 
spektaklu  Młodzieżowej Akademii Musicalowej we Wrocławiu. 
http://www.mam-musical.pl 
 
 
III. Celem konkursu jest:  
 
1. Popularyzacja śpiewu  wśród dzieci. 
 
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych  
przebojów oraz sprawdzenia siebie. 
 
3. Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych. 
 
4. Promowanie młodych talentów. 
 
IV. Zasady uczestnictwa: 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4-14 lat. 
 
2. Uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę którą wykonują solo,  
a która pojawiła się w bajkach lub filmach dla dzieci. Czas trwania piosenki od 2 do 5 
minut. 
 
3. Wykonawcy mają obowiązek przygotować nagranie audio - video wybranego 
utworu z podkładem muzycznym (pół – playback). Zamieścić nagranie na kanale You 
Tube, przesłać link do filmu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres:   
wokalnykonkurs@gmail.com 
 
4. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, placówki 
kulturalno-oświatowe, stowarzyszenia. 
 
5. Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą w terminie od 01.04.2015 do dnia 
15.05.2015 pod adresem: wokalnykonkurs@gmail.com 
 
6. Zgłoszenia, które trafią do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane przez Jury. 
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7. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 
a) imię i nazwisko  oraz wiek wykonawcy 
 
b) adres oraz telefon kontaktowy 
 
c) tytuł  nagranej piosenki oraz tytuł bajki lub filmu,  z którego utwór pochodzi. 
 
d) Link do filmu na kanale You Tube. 
 
e) Zgodę na upublicznienie imienia, nazwiska oraz wieku dziecka na potrzeby 
konkursu.  
 
 
V. Ocena i nagrody: 
 
1. Uczestnicy walczyć będą o 3 główne nagrody w każdej z dwóch kategorii 
wiekowych: 4-9 lat i 10-14 lat. Ponadto wszyscy uczestnicy mogą dodatkowo walczyć 
o przyznanie Nagrody Publiczności, którą otrzyma ten uczestnik konkursu, który 
uzyska największą ilość „polubień” na FB.  Głosowanie odbywać się będzie na 
fanpage’u Cuprum Arena - facebook/CuprumArena, na którym umieszczone będą 
wszystkie prezentacje wokalne uczestników. Głosować może każdy, w tym również 
uczestnicy konkursu. Głosowanie na FB trwać będzie do 20.05.2015 r.  godz. 20.00. 
 
2. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, 
interpretację, poziom warsztatu wykonawczego. 
 
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów.  
 
4. Wszyscy laureaci wystąpią przed publicznością wykonując nadesłany utwór w dniu 
01.06.2015 r. o wyznaczonej przez organizatora godzinie w Cuprum Arena  Lubin. 
 
5. Zdobywcy dwóch pierwszych nagród w dwóch kategoriach wiekowych oraz laureat 
Nagrody Publiczności wezmą udział w jesiennym spektaklu Młodzieżowej Akademii 
Musicalowej we Wrocławiu.  
 
VI. Sprawy organizacyjne: 
 
1. Kolejność prezentacji ustala organizator.  
 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
 
3. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu od pon.-pt. w godz. 10.00 – 
15.00 pod dostępnym  nr tel. 883 768 807. 
 
VII. Sprawy końcowe;  
 
1. Opiekun Prawny Uczestnika konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na 

http://www.facebook.com/Cuprum.Arena


 

opublikowanie danych osobistych jego dziecka oraz wizerunku na stronach 
internetowych organizatorów, stronie Galerii Cuprum Arena, Fanpag-u oraz  
w innych mediach, gdzie prezentowane będą informację o konkursie. 

 
2. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe będą wykorzystane jedynie do 

realizacji oraz promocji konkursu. 
 

3. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu  oznacza zapoznanie się  
z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.  

 
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie danych 
osobowych oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
VIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 
taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  
 
IX. Decyzje Jury są ostateczne.  
 
 
 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!!!!!!!! 


