
 

REGULAMIN 

Konkursu Piosenki Europejskiej 

„EUROSONG” 

 

I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem Konkursu Piosenki Europejskiej „EUROSONG” jest Zespół Szkół 

Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. 

II. Honorowy patronat: 

1. Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość. 

2. Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość, Roztocze Net, Zamojska Telewizja 

Kablowa 

III. Cele Konkursu: 

1. Popularyzacja piosenki europejskiej. 

2. Integracja różnych środowisk wokół tematu Unii Europejskiej poprzez piosenkę. 

3. Poznawanie poprzez formy artystyczne kultury innych narodów europejskich. 

4. Propagowanie języków europejskich. 

5. Zachęcanie do wspólnych ponadpokoleniowych spotkań muzycznych. 

6. Odkrywanie talentów muzycznych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. 

7. Obchody 25-lecia istnienia Zespołu Szkół Społecznych. 

IV. Termin i miejsce: 

1. Konkurs odbędzie się 25 maja 2017r. o godz. 10 
00

 w sali widowiskowej Klubu 

3 Batalionu Zmechanizowanego, ul. Piłsudskiego 36, 22 - 400 Zamość. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

województwa lubelskiego. 

2. Przez Uczestnika rozumie się występ solisty, duetu lub zespołu. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu powinien przygotować jedną dowolnie wybraną 

piosenkę w dowolnym języku kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. 

Podkład muzyczny lub akompaniament na płycie CD lub nośniku USB wraz 

z opisem prosimy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej. 

4. Dobór repertuaru zależy od Uczestników. 



5. Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać do 4 maja 2017r. poprzez 

przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres Sekretarza Konkursu: 

kancelaria.zss@gmail.com 

6. Karta zgłoszenia udziału dostępna jest na stronie internetowej szkoły: unia.zam.pl 

7. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez 

Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia Uczestnik zobligowany 

jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem. 

VI. Kryteria oceny: 

1. Wyboru laureatów dokona Komisja Artystyczna Konkursu kierując się 

następującymi kryteriami: 

a) Dobór repertuaru (zgodny z regulaminem konkursu, wartości artystyczne utworów 

oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych) 

b) Kreatywność prezentacji 

c) Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

d) Przesłanie artystyczne prezentacji 

2. Decyzje Komisji Artystycznej Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

VII. Komisja Artystyczna Konkursu: 

1. Skład Komisji Artystycznej Konkursu ustali Organizator. 

2. Komisja Artystyczna sporządza protokół z listą nagrodzonych na Festiwalu, który 

zostanie przedstawiony po zakończeniu konkursu. 

VIII. Nagrody: 

1. Grand Prix Konkursu – etap Szkoła Podstawowa – zdobywca otrzymuje  

prestiżową nagrodę w postaci Biletu do Społeczniaka, tj. możliwości bezpłatnej 

nauki do końca etapu Szkoły Podstawowej. 

2. Laureaci (miejsca I, II, III i wyróżnienia) otrzymują nagrody rzeczowe oraz 

okolicznościowe dyplomy. 

3. Wszyscy wykonawcy oraz osoby przygotowujące otrzymają okolicznościowe 

dyplomy i upominki. 

4. Preferowana jest piosenka włoska. Najlepsi wykonawcy piosenek w tym języku 

wystąpią w Festiwalu Kultury Włoskiej na Rynku Wielkim w Zamościu w dniach 

10-12 czerwca 2017r.  

IX. Dodatkowe informacje: 

1. Organizator zapewni sprzęt nagłośnieniowy i odtwarzacz CD z czytnikiem USB. 

2. Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych 

na nośniku CD, USB. Do nośnika należy dołączyć opis: tytuł piosenki, imię 

i nazwisko uczestnika i nazwę szkoły. 

mailto:kancelaria.zss@gmail.com


3. Podkłady należy dostarczyć na płycie CD lub nośniku USB wraz z opisem – tytuł 

piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły i miejscowość - na adres 

szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej do dnia 

4 maja 2017r. 

4. Koszty dojazdu wszystkich uczestników Konkursu pokrywają jednostki 

delegujące. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek. 

6. Druki dot. Konkursu dodatkowo do pobrania na stronie Szkoły. 

X. Dane organizatorów: 

Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400 

Zamość 

Kancelaria.zss@gmail.com 

www.unia.zam.pl 

- osoby odpowiedzialne za konkurs: Agnieszka Karpińska  531 099 974, Agnieszka 

Musolf  734 172 214 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz 

wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, 

metodycznej i wydawniczej. 

3. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatorów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Zmiany 

takie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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