
 

 

Regulamin „ PLEJADY 2021” 

 

XXI Spotkanie Dzieci i Młodzieży Muzykującej 

 Miasta i Gminy Tuszyn 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem „ Plejady 2021” jest Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta z 
siedzibą w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A. 

2. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) biorąc 
udział w Plejadzie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża 
zgodę na jego postanowienia, 

3. Ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną konkurs może się odbyć online. 
 
TERMIN I MIEJSCE: 26 listopada 2021, godzina 16.00, sala widowiskowa MCK, 
 ul. Noworzgowska 20 A. 
 
II CELE KONKURSU: 
 

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego wykonawców z Miasta i Gminy 
Tuszyn, 

2. Inspirowanie uczestników do własnych poszukiwań artystycznych, 
3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt z wartościowymi 

utworami muzycznymi,  
4. Konfrontacja i integracja amatorskiego środowiska muzycznego z Miasta i Gminy 

Tuszyn, 
5. Promowanie talentów. 

 
III KATEGORIE WIEKOWE: 
 

1. Organizator nie przewiduje kategorii wiekowych. 
 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy: soliści oraz zespoły,  
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór,  
3. Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut,  
4. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na: 

a) przesłaniu czytelnie, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla biorących udział w 
konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub 
opiekunów, który należy zgłosić na karcie zgłoszeniowej oraz 

b) przesłaniu nagrania ścieżki dźwiękowej wybranej przez siebie piosenki do dnia 24 
listopada 2021 r. (nie wymagane w przypadku osób akompaniujących sobie 



 

samodzielnie) na adres mailowy: mcktuszyn@gmail.com bądź poprzez pocztę na 
zabezpieczonym nośniku na adres: Miejskie Centrum im. Wł. St. Reymonta w 
Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A, 95-080 Tuszyn, z dopiskiem „ PLEJADA 2021”, 

5. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową i załączniki należy przesłać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2021.  

6. Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami znajdują się na stronie: www.mcktuszyn.pl, 
 
V FINALIŚCI  
 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 w siedzibie MCK w 
Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A 

 
VI JURY  
 

1. Jury będzie oceniać: 
- walory głosowe,  
- opracowanie i interpretację utworu,  
- odpowiedni dobór repertuaru do wieku dziecka,  
- muzykalność,  
- ogólny wyraz artystyczny – pomysł na prezentację. 

 
VII PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu,  
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące 

na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby imprezy oraz 
zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników w nadesłanych materiałach na 
potrzeby promocji konkursu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej 
organizatora i Gminy Tuszyn oraz w gazecie „ Echo Gminy Tuszyn” (zgodę dla osób 
niepełnoletnich wyraża rodzic/opiekun prawny). 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania transmisji i rejestracji ich występu.  

4. Niezastosowanie się do któregoś z punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację. 
5. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1. 
6. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjny: Bogdan Lesiak, 501 031 780. 

 

• Jeśli zgłoszenie będzie składane indywidualnie (z pominięciem szkoły) to załączniki 
1,2,3 wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny,  

• Jeśli zgłoszenie będzie delegowane przez jednostkę, to załącznik 1 wypełnia 
nauczyciel, podpisuje dyrektor; załącznik 2 podpisuje rodzic lub opiekun prawny, a 
załącznik 3 podpisuje rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel, w zależności czyje dane 
zostały wpisane w punkcie 4 karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) 

• Osoby, które nie wypełniły i nie podpisały załączników, nie będą dopuszczone do 
konkursu.  
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