
X Gminny Konkurs Młodych Wokalistów 

Konkurs wokalny na najlepsze wykonanie piosenki  

z repertuaru Sylwii Grzeszczak  
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni 

 
Głównym celem Konkursu jest wspieranie oraz promocja uzdolnionej wokalnie młodzieży. 

 

Eliminacje wst ępne do Konkursu odb ędą się w Galerii Chełm,  

25 maja (pi ątek), od godziny 16-tej.  

 

Przesłuchania konkursowe zakwalifikowanych uczestni ków Konkursu, nast ąpią         

3 czerwca (niedziela), podczas imprezy plenerowej „ Dzień Dziecka w Gminie 

Bochnia” w Majkowicach.  

Koncert Finałowy, poł ączony z wr ęczeniem nagród dla laureatów Konkursu oraz 

wyst ęp najlepszego solisty wspólnie z Sylwi ą Grzeszczak nast ąpi 8 lipca (niedziela), 

podczas głównego koncertu „4 Święta Gminy Bochnia”.  

 
Wykonawcy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do wypełnienia Karty 
Zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnej także na stronie 
internetowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, www.gck.bochnia.pl ,           
i dostarczenia jej do siedziby organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 maja 2017 roku. Organizatorzy dopuszczają możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą 
elektroniczną na adres: biuro@gck.bochnia.pl.  
Harmonogram przesłuchań eliminacyjnych Konkursu będzie dostępny na stronie 
internetowej organizatora od dnia 23 maja 2018 roku. 
 
W Konkursie mogą wziąć udział indywidualni wykonawcy, zamieszkali na terenie gminy 
Bochnia. Laureat poprzedniej edycji konkursu nie może brać udziału w tegorocznej edycji! 
 
Każdy z uczestników przygotowuje autorski program prez entacji, na który mog ą się 

składa ć 2 piosenki:  

- utwór obowi ązkowy z repertuaru Sylwii Grzeszczak 

- dowolny utwór w j ęzyku polskim. 

Organizator zapewnia podstawowy sprzęt nagłaśniający oraz odtwarzacz płyt CD. Każdy                 
z uczestników Konkursu we własnym zakresie zabezpiecza akompaniament: (tzw. 
półplayback na płycie CD lub pendrivie). 
Główną Nagrodą w Konkursie jest wspólne wykonanie z Sylwią Grzeszczak wskazanej 
przez artystkę piosenki podczas 4 Święta Gminy Bochnia.  
Ponadto wszyscy Laureaci Konkursu otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz będą 
mieli możliwość zaprezentowania się na innych imprezach kulturalnych organizowanych 
przez GCKCziS na terenie całej gminy Bochnia w bieżącym sezonie artystycznym. 
 



Uczestnicy, przystępując do Konkursu, przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia 
przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz przenoszą 
na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich 
polach eksploatacji. 
Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów. 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
Zgłoszenie się i udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów 
niniejszego regulaminu. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz jej aktami 
wykonawczymi (art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 Ustawy). 


