
 
                   

 XVIII EDYCJA KONKURSU  
„Każdy może śpiewać” 
 
REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 

 
MIEJSCE KONKURSU: 
 

Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

CELE KONKURSU: 
 

 rozbudzanie aktywności muzyczno-wokalnej dzieci i młodzieży, 
 wzbogacanie doświadczeń artystycznych, 
 prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów, 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

 Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów uczących się samodzielnie, 
uczestników domów kultury lub placówek zajęć pozalekcyjnych w wieku  
od 7 do 25 lat, 

 Eliminacje do konkursu odbędą się w formie indywidualnych przesłuchań. 
Przesłuchanie odbywa się w obecności opiekuna. 

 W eliminacjach uczestnik wykonuje jedną, dowolnie wybraną przez siebie piosenkę,  
 Wykonawcy prezentują swój repertuar z podkładem instrumentalnym (płyta CD)  

lub akompaniamencie instrumentalnym (na żywo),  
 Konkurs jest dwuetapowy - eliminacje i finał, 
 Do konkursu finałowego zakwalifikowane zostaną osoby, które zdobędą wymagającą 

ilość punktów (próg punktowy ustala komisja), 
 W finale uczestnicy wykonują utwór prezentowany podczas eliminacji (komisja 

może dokonać zmiany repertuaru), 
 Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest prawidłowe wypełnienie karty 

zgłoszenia i terminowe dostarczenie jej do organizatora wraz z dowodem wpłaty 
akredytacji w wysokości 20 zł (od osoby) w przypadku wokalistów, 50 zł w 
przypadku zespołu. Wpłaty można dokonać w kasie Pałacu Młodzieży lub przelać na  
konto Pałacu Młodzieży:    
  

              PKO BP O/Szczecin 
  31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 

                                             Z dopiskiem “Każdy może śpiewać” 
 

 Okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego datę 
urodzenia uczestnika, 

 Dostarczenie na eliminacje płyty CD z podkładem do piosenki nagranej w SYSTEMIE 
AUDIO. Płyta CD powinna być dokładnie i wyraźnie opisana (imię, nazwisko,  
nr utworu),    

 Po przesłuchaniach w dniu 15 i 16 kwietnia 2016 r.  uczestnicy, którzy zostali 
zakwalifikowaniu do finału, zobowiązani są do pozostawienia płyt CD z podkładem 
muzycznym w celu przygotowania materiału do Koncertu Finałowego 

 Za udział w warsztatach wokalnych uczestnicy koncertu finałowego dokonują 
wpłaty 10 zł  do dnia 06.05.2016 r. Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału  
w warsztatach. 

 

mailto:palac@palac.szczecin.pl


 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 
Kwalifikacja uczestnika do grupy wiekowej - według ukończonego roku urodzenia. 
        
7 -  9 lat  
10 - 12 lat  
13 - 15 lat  
16 - 25 lat 
 
OCENA: 

 
Organizator powołuje jury, które będzie oceniać uczestników konkursu według 
poniższych  kryteriów: 

 
- dobór repertuaru                                 
- emisja głosu z dykcją 
- poczucie rytmu                                             
- muzykalność 
- ogólny wyraz artystyczny.     
 

TERMINY I MIEJSCE ELIMINACJI: 
 

 15.04.2016 r.  – przesłuchania dla uczestników miasta Szczecin  
      - zgłoszenia przyjmujemy do 01.04.2016 r. 

Miejsce: Pałac Młodzieży – PCE al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

 16.04.2016 r.  – przesłuchania dla uczestników spoza rejonu  
      (z województwa zachodniopomorskiego) 
      - zgłoszenia przyjmujemy do 01.04.2016 r. 

Miejsce: Pałac Młodzieży – PCE al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

 Warsztaty dla uczestników koncertu finałowego – 14.05.2016 r.  
 

 Finał Konkursu: 21.05.2016 r.  
      Miejsce: Pałac Młodzieży – PCE al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
        
UWAGI KOŃCOWE: 
 

 Uczestnikom spoza Szczecina organizator nie zwraca kosztów dojazdu. 
 Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:  

 

Dział  Organizacyjny Pałacu Młodzieży - pok.3 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 99 59  wew. 31  
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 
 

Informacja o godzinie rozpoczęcia przesłuchań zostanie umieszczona na stronie 
www.palac.szczecin.pl 

 

Organizator udostępnia uczestnikom konkursu wspólną salę prób i garderobę.  
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada. 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  

z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych 

Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda 

dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych 

mailto:palac@palac.szczecin.pl
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