
REGULAMIN KONKURSU
ROZHULANI W SIECI – śpiewaj z Hulakami

1. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.

2. CEL KONKURSU:

- promocja kultury
- „wyławianie” i promocja talentów muzycznych
- wyłonienie przez jury najlepszych wykonań konkursowych
- przekazanie nagród rzeczowych i/lub finansowych
- sporządzenie protokołów potwierdzających odbiór nagród
- publikacja wyników konkursu na stronach internetowych Organizatora, jego 
profilach oraz w mediach społecznościowych

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany do wszystkich, którzy lubią śpiewać i chcą podzielić się z 
innymi swoimi zdolnościami.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– przesłanie podpisanego (imię, nazwisko, wiek) pliku mp3 lub filmiku z 
telefonu na adres: kultura@mdkkolbuszowa.pl

– podanie w mailu adresu (do przesłania pocztą ewentualnej wygranej)
– termin nadsyłania plików upływa z dniem 29 maja 2020

- udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i 
publikację medialną bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do 
konkursu prac

- w konkursie mogą wziąć udział amatorzy, którzy ukończyli 13 lat

5. JURY:

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora, w składzie: 
przewodniczący – Roman Dublański
oraz instruktorzy muzyczni MDK Kolbuszowa

- werdykty Komisji Konkursowej są niepodważalne

7. KRYTERIA OCENY:

mailto:kultura@mdkkolbuszowa.pl


- ocenie podlegać będą niepowtarzalne, amatorskie interpretacje utworu 
„Kolbuszowa sentymentalnie” autorstwa Romana Dublańskiego

- poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o oryginalne wykonanie 
utworu

8. NAGRODY:

- dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe (płyty zespołu 
Hulacy i inne wydawnictwa MDK w Kolbuszowej)
- publikacja w sieci nagrodzonych wykonań
- nagrody finansowe dla najlepszych interpretacji
- rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi na początku czerwca 2020
- nagrody zostaną przesłane drogą pocztową

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

- fachową ocenę nadesłanych plików

- mix i mastering nagrodzonych wykonań oraz ich publikację w internecie

- możliwość pobrania pliku mp3 z podkładem dźwiękowym oraz regulaminu z 
profilu MDK Kolbuszowa na facebooku facebook.com/mdk.kolbuszowa/ lub 
kultura@mdkkolbuszowa.pl

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- załącznik RODO


