
KONKURS THE VOICE OF NAZARETH 

  

I. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu wokalnego The Voice of Nazareth jest Rada 

Rodziców. 

2. Organizator powołuje skład Jury oraz Komisarzy Konkursu dla poszczególnych 

kategorii wiekowych.  

3.Zadaniem Jury i Komisarzy Konkursu jest ocena artystyczna w trakcie eliminacji 

oraz w finale Konkursu i werdykt końcowy. 

4. Komisarze Konkursu organizują poszczególne etapy Konkursu i ogłaszają listę 

Uczestników konkursu finałowego po werdykcie Jury. 

 

II. UCZESTNICY 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy Uczniowie 

naszej Szkoły. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe: 

GRUPA I - klasy 1-3 szkoły podstawowej - Komisarz Konkursu p. Anna Truty 

GRUPA II - klasy 4-6 szkoły podstawowej - Komisarz Konkursu S. Marta 

Domagała 

GRUPA III - gimnazjum - Komisarz Konkursu p. Joanna Dywan 

 

2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do Komisarza 

Konkursu.  

Uczestnicy z GRUPY I zgłaszają się bezpośrednio do p. Anny Truty do dnia 

24.04.2016. 

Uczestnicy z GRUP II i III przesyłają na adres mailowy: 

multimedia@szkolanazaret.pl do 24.04.2016 wypełnioną Kartę Zgłoszenia 

dostępną na stronie www.szkolanazaret.pl. Do karty należy dołączyć nagranie 

utworów w postaci pliku dźwiękowego MP3 załączonego do poczty elektronicznej. 

Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 

3. Uczestnik Konkursu ma możliwość swobodnego wyboru formy muzycznej  

prezentowanych utworów (Rock, Pop, Rap, klasyka, Jazz, Dance, etc) 

 

III. ETAPY KONKURSU 

 

1. Dla wszystkich kategorii wiekowych przewidziane są 3 etapy konkursu: 

 

ETAP I - "PRZESŁUCHANIA W CIEMNO" 

GRUPA I - przesłuchania odbędą się w Szkole w terminie między 25-29.04.2016  

GRUPA II - Uczestnik wysyła emailem 2 nagrane do podkładu piosenki w 

formacie MP3 
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GRUPA 3 - Uczestnik wysyła emailem 2 nagrane do podkładu piosenki w formacie 

MP3, w tym jedną w języku angielskim. 

Dodatkowo Uczestnicy Grupy III wpisują w Karcie Zgłoszenia 5 utworów, 

które są gotowi wykonać podczas kolejnych etapów. 

 

adres do wysłanie: MULTIMEDIA@SZKOLANAZARET.PL, wraz z 

wypełnioną Kartą Zgłoszenia, nie później niż do dnia 24.04.2016. 

UWAGA: Jury podejmuje decyzję na podstawie przesłuchania głosów 

Uczestników Konkursu. Na tym etapie członkowie Jury nie znają Imion i 

Nazwisk Uczestników Konkursu. 

 

ETAP II / PÓŁFINAŁY - przeprowadzone w Szkole, w tygodniu między 4-13 

maja 2016 roku. Dokładne terminy dla poszczególnych kategorii wiekowych 

zostaną ogłoszone dnia 9.05.2016 na stronie internetowej www.szkolanazaret.pl  i 

w holu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

ETAP III /FINAŁ - 19.06 PODCZAS FESTYNU SZKOLNEGO odbywającego 

się pod hasłem "MIŁOSIERDZIEM POŁĄCZENI". 

Do Finału kwalifikowane są 3 Osoby z każdej kategorii wiekowej. 

 

W trakcie Finału, Uczestnicy poza Jury będą również oceniani przez 

Publiczność.   

 

Wszyscy Uczestnicy Konkursu The Voice of Nazareth, wykonają również 

podczas Festynu piosenkę finałową. 

 

IV. JURY I KRYTERIA OCENY. 

1. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest 

koordynacja działań jury i ogłoszenie werdyktu. 

2. Jury przesłuchuje i ogląda wszystkie występy Finału Konkursu.  

3. Jury ocenia przede wszystkim umiejętności wokalne Uczestników. Ocenie 

podlega również wyraz artystyczny zaprezentowanych utworów. 

3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych. 

4. W całości werdykt Jury odczytywany jest podczas Koncertu Finałowego 

19.06.2016. 

6. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest 

ostateczny. 

 

VI. NAGRODY 

1. Organizator przygotowuje nagrody dla każdej kategorii wiekowej: 

1 miejsce 
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2 miejsce 

3 miejsce 

Dodatkowo przewidziana jest jedna nagroda w kategorii: Nagroda publiczności. 

Uczestnicy Festynu będą głosować na ich zdaniem najlepsze wykonanie. 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Rodzice lub Opiekunowie Uczestników Konkursu oświadczają, że wyrażają 

zgodę na użycie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, m.in. na 

stronie internetowej Szkoły oraz w akcjach promocyjnych i informacyjnych 

dotyczących Konkursu w przypadku jego powtarzania. 

2. Rodzice lub Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na 

rejestrowanie i dysponowanie zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) 

z Konkursu na jego poszczególnych etapach. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

3. Wzięcie udziału w konkursie THE VOICE OF NAZARETH jest równoznaczne 

z akceptacją powyższego regulaminu.  


