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I. Organizatorzy: 

1. Urząd Gminy w Strawczynie 

2. Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie 

3. Agencja Telewizyjno-Estradowa TV Media 

 

II. Cele konkursu: 

1. Odkrywanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy 

Strawczyn, 

2. Budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży, 

3. Popularyzacja polskiej twórczości artystycznej, 

4. Wspieranie najzdolniejszych wokalistów, 

5. Rozwijanie talentów, 

6. Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

7. Konfrontacja i aktywizacja środowisk szkolnych, 

8. Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu, 

9. Wyłonienie wokalisty/-stki, który będzie reprezentował gminę Strawczyn w finale konkursu 

„Wygraj szansę”. 

   
III. Uczestnicy: 

1. Adresatami konkursu są dzieci oraz  młodzież do lat 15 z terenu Gminy Strawczyn 

 

IV. Warunki udziału: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strawczyn. 

2. Solista wykonuje na scenie jedną piosenkę wytypowaną przez Organizatora programu bądź 

wybraną, dowolną piosenkę przez siebie w języku polskim, ale wtedy musi posiadać własny 

podkład muzyczny, który należy przesłać przy zgłoszeniu. Jednak nie później niż 2 dni przed 

konkursem. 

3. Wykonawcy mogą towarzyszyć max. trzy osoby (nie śpiewające, ale stanowiące tło 

choreograficzne). 

4. Utwór wskazany przez organizatora: „Takie lato” – autor: Marlena Drozdowska 

5. Organizator zapewnia: podkład muzyczny do utworu wskazanego do wykonywania podczas 

konkursu, nagłośnienie, mikrofon, odtwarzacz płyt. 

6.Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do 

Regulaminu oraz dostępnym na stronie internetowej www.scksic.strawczyn.pl  

67.Zgłoszenie solisty/stki należy przesłać mailem na adres kultura@strawczyn.pl  lub dostarczyć 

osobiście : SCKSiC Wydział Kultury, Strawczyn ul. Żeromskiego 16 w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 20.04.2022r. 

 

V. Kryteria oceny: 

1. Jury konkursu będzie oceniało: walory głosowe, muzykalność, techniczne umiejętności 

operowania głosem, interpretację (oddanie klimatu piosenki), ogólny wyraz artystyczny, ruch 

sceniczny. 

 

VI. termin i miejsce: 

Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w sali kinowo- 

teatralno- artystycznej w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, w dniu 22.04.2022 roku od godz. 10.00. 
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VII. Nagrody 

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna wyróżnienia oraz dyplomy. 

2. Nagrodą główną będzie udział w konkursie wokalnym „Wygraj szanse” organizowanym przez 

TV Media Agencja Telewizyjno-Estradowa, który odbędzie się dnia: 24 maja 2022r. w sali 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

1. Mariusz Łuszczak  tel. 41 303 86 35 lub 785-285-882 

2. Edyta Mastalerz tel. 691-343-410 

 
 

 
 


