
Regulamin  II Konkursu Chóralnego 

Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście  

 

1. Organizatorem konkursu chóralnego Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście jest 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, pomysłodawcą 

konkursu jest Komisja Kultury Dzielnicy I Stare Miasto Kraków. 

2. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2017 roku w Sali „Florianka” Akademii Muzycznej w 

Krakowie. 

3. Konkurs skierowany jest do zespołów chóralnych działających przy szkołach oraz domach 

kultury na terenie Dzielnicy I Stare Miasto. 

4. Cele konkursu: podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, ocena dorobku 

artystycznego, integracja amatorskiego ruchu artystycznego, ocena pracy dyrygentów 

(doskonalenie zawodowe). 

5. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach: 

a. I GRUPA – szkoły podstawowe oraz gimnazja 

b. II GRUPA – licea oraz domy kultury 

Zespół, który ma w składzie chórzystów z różnych grup wiekowych, automatycznie jest 

kwalifikowany do II GRUPY 

6. Karty zgłoszenia wraz z aktualną informacją o chórze należy nadsyłać na adres: 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, ul. Basztowa 8, 31-

134 Kraków lub e-mail: sekretariat@szkolapaderewski.krakow.pl 

z dopiskiem II Konkurs Chóralny Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście 

w terminie do 22 października 2017 r. 

7. Nadesłanie niekompletnej karty zgłoszenia i wymaganych załączników stanowi podstawę do 

odrzucenia zgłoszenia.  

8. Organizatorzy kwalifikują chóry na podstawie karty zgłoszenia. 

9. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie 3 utworów: 

a. Jeden utwór – pieśń patriotyczna 

b. dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu i epoki 

10. Jest możliwość wykonania utworów z towarzyszeniem fortepianu bądź innego instrumentu. 

11. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. 

12. Podany program nie może zostać zmieniony. 

13. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu chóralnego                                  

Tomasz Półtorak – tel: 509 136 479 – e-mail: tdpoltorak@gmail.com 

Regulamin Jury 

14. Jury zostanie powołane przez organizatora. 

15.  Jury ocenia i przyznaje nagrody. 
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16. Wszystkie chóry uczestniczące w konkursie chóralnym Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście 

otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

17. Ocenie Jury podlegają: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień 

trudności utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

18. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

19. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej OSM I st. im. I. J. Paderewskiego 

w Krakowie nie później niż do 24 godzin po zakończonym konkursie. 

Postanowienia końcowe 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu. 

21. Kolejność występów w Jesiennym Śpiewaniu w Starym Mieście określa organizator 

w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów.  

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich 

należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.  

23. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których prawa są 

zastrzeżone. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór. 

24. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych 

 

a. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. im. I. J. 

Paderewskiego w Krakowie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych 

wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez OSM I st. 

im. I. J. Paderewskiego w Krakowie w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo 

na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych 

formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 

dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci 

komputera oraz sieci internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania. 

b. Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych 

w związku z udziałem w konkursie. 

c. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie na potrzeby 

organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym 

na umieszczenie ich na stronach internetowych). 

25. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu 

 

 


