
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU SKIEROWANEGO DO PODOPIECZNYCH MŁODZIEŻOWEGO 

OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W ZAWICHOŚCIE 

TEKST DO UTWORU  MUZYCZNEGO  DLA ZESPOŁU 

„KONSYSTORZ”  

realizowanego w ramach programu Równać Szanse 2016 – 

współfinansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 

 
ORGANIZATORZY: 
- młodzież – uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w tym grupa 

muzyczna „KONSYSTORZ”)  

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 
 

CELE KONKURSU: 

- promowanie twórczości poetyckiej 

- rozwijanie twórczości i umiejętności młodzieży wykluczonej społecznie  

- wymiana doświadczeń między uczestnikami zajmującymi się ww. dziedziną sztuki 

- wdrażanie do twórczego spędzania czasu 

- wyłanianie talentów i wspieranie zdolnej młodzieży 

- popularyzacja twórczości grupy muzycznej „KONSYSTORZ” 

- nabycie umiejętności organizacji i koordynacji konkursu, a także oceny rówieśników 

(wypracowania kompromisu grupy) przez młodych organizatorów przedsięwzięcia - młodzież 

– uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w tym grupa muzyczna 

„KONSYSTORZ”)  

 

 
TEMAT KONKURSU: 

Samodzielne napisanie tekstu w języku polskim mającego posłużyć jako warstwa tekstowa do 

utworu muzycznego trwającego ok 3-5 minut.Inspiracją do wykonania pracy jest twórczość 

zespołu muzycznego „KONSYSTORZ”. 

Uwaga ! tekst może posiadać rymy ale nie są one obowiązkowe. 

 

ADRESACI KONKURSU: 

- podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Tekst utworu wraz z tytułem powinien zostać dostarczony organizatorom w formie 

elektronicznej na wskazany adres email lub osobiście do MGOK w Zawichoście na nośniku 

CD lub USB, w programie Microsoft Word lub w formie tradycyjnej starannie i estetycznie 

napisany ręcznie. Prace nie spełniające kryteriów formalnych wymienionych w niniejszym 

regulaminie nie podlegają ocenie Jury. 



TERMIN: 

- dostarczenie prac do 31 marca 2017 roku 

- rozstrzygnięcie konkursu najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2017 roku 

- do prac powinny zostać dołączone dane autorów (imię i nazwisko uczestnika , adres 

uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwiskom opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna). 

 

ADRESY KONTAKTOWE: 

- konsystorzband@wp.pl 

- mgokzawichost@interia.pl (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Żeromskiego 33, 27-630 

Zawichost) 

 
JURY I NAGRODY: 

TrzyosoboweJury złożone z dwóch fachowców (np. polonista, pisarz, autor tekstów, muzyk 

itp.) – 2 głosy oraz młodzieży – uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w 

tym trzyosobowa grupa muzyczna „KONSYSTORZ”) – 1 głos - biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

 zgodność z kryteriami formalnymi, 

 treść utworu, 

 oryginalny temat 

przyzna jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia (nagroda główna – użycie tekstu na 

potrzeby realizacji utworu muzycznego wchodzącego w skład debiutanckiego albumu 

muzycznego grupy „KONSYSTORZ”, wyróżnienia – nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU: 

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu konkursu 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 

- w szczególnych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnej modyfikacji 

fragmentów tekstu – decyzja taka może zostać podjęta w porozumieniu z autorem pracy. 

Konieczność takiego zabiegu może pojawić się na etapie łączenia warstwy tekstowej oraz 

muzycznej. 

- wraz z nadesłaniem prac uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich 

prac skutkować będzie nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz 

organizatora, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji nagrodzonych prac 

bez honorarium za prawa autorskie wykonawcy 

- dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

póź.zm.) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu 
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ORGANIZATORZY: 

 


