
Regulamin Wodzisławskiego Festiwalu Wokalnego 

„Zostań idolem” edycja online 2020 

 

I. Organizator 

Organizatorem Wodzisławskiego Festiwalu Wokalnego „Zostań idolem” jest Wodzisławskie 

Centrum Kultury oraz Danuta Olejniczak-Paterek. Tegoroczny Festiwal jest kontynuacją edycji 

zorganizowanej w 2019 r. w ramach ogłoszonego przez WCK konkursu „Inicjatywy lokalne z 

WCK”. Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią, tegoroczna edycja organizowana jest w 

formie online. 

Celem imprezy jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu Wodzisławia Śląskiego, 

odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie wokalnych umiejętności, a także 

umożliwienie pracy twórczej bez konieczności wychodzenia z domu w okresie pandemii. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

Uczestnicy oceniani będą w kategoriach: 

- uczniowie klas I - IV szkół podstawowych, 

- uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

- dorośli. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści.  

Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden utwór wokalny w dowolnym języku z podkładem 

muzycznym, a capella lub z własnym akompaniamentem instrumentalnym. 

2. Długość nagrania nie może przekraczać 4 minut. 

3. Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet, 

aparat fotograficzny. Film powinien być zarejestrowany w układzie poziomym. 

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku 

pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentacja nie może być montowana lub 

udoskonalana (dotyczy to zarówno dźwięku, jak i obrazu) po nagraniu. Prezentowany utwór 

musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. 

4. Film powinien być przesłany w formacie mp4. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej dostępnej na stronie: www.wck.wodzislaw-slaski.pl na adres: 

a.kozielska@wck.wodzislaw.pl oraz nagrania w formacie mp4 poprzez program WeTranfer do 

13.12.2020 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

5. Nazwa pliku audio musi zawierać tytuł piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika. 

6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone nagrania zawierające obraźliwe treści, niecenzuralne 

słowa, przejawiające jakiekolwiek formy agresji, propagujące zachowania i postawy ksenofobiczne 

lub rasistowskie.  

7. W przypadku nagrań osób poniżej 18 roku życia odpowiedzialność za przesłane treści audio 

ponosi opiekun prawny. 

8. Przesłanie niekompletnego zgłoszenia bądź utworu niespełniającego warunków formalnych 

zawartych w regulaminie wyklucza uczestników z konkursu, o czym zostaną poinformowani 

mailowo. 

9. Nagrania zamieszczane będą na facebooku / stronie internetowej / kanale YouTube 

organizatora. 

 

IV. Ocena jury 

1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora, zwracając szczególną uwagę 

na: umiejętności wokalne, dykcję, intonację, muzykalność, interpretację tekstu, dobór repertuaru, 

http://www.wck.wodzislaw-slaski.pl/
mailto:a.kozielska@wck.wodzislaw.pl


oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny (scenografia, kostiumy, elementy 

towarzyszące). W każdej z kategorii przyznane zostanie I, II i III miejsce. Każdy z uczestników 

otrzyma dyplom uczestnictwa w Festiwalu. 

2. Werdykt jury jest niepodważalny. 

3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora: 

www.wck.wodzislaw-slaski.pl nie później niż do 31.12.2020 r. Laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Informacji na temat imprezy udzielają pracownicy Działu Projektów i Animacji Kulturalnej  

WCK tel.: 32 455 48 55. 

2. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.wck.wodzislaw-slaski.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest 

Wodzisławskie Centrum Kultury. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu 

przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą 

być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa. 

8. Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter 

dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania. 

9. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody przez uczestników / prawnych 

opiekunów niepełnoletnich uczestników na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych i kanale 

YouTube organizatora w celach związanych z organizacją i promocją Wodzisławskiego Festiwalu 

Wokalnego „Zostań idolem” edycja online 2020. 

 

 


