
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

I POMORSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ                                                                                    

CZŁUCHÓW 2022 
 

Organizatorami przeglądu jest:  YACH KLUB CZŁUCHÓW  

Patronat nad imprezą sprawują:   Marszałek Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta 

Człuchowa, Starosta Powiatu Człuchowskiego, Wójt Gminy Człuchów i Miejski Dom Kultury w 

Człuchowie  

 

CEL IMPREZY: 

− prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, 

− popularyzacja piosenki żeglarskiej i aktywnych form rozwoju artystycznego, 

− umożliwienie twórczej konfrontacji, integracji i wspólnej zabawy  uczestnikom przeglądu, 

− możliwość konsultacji artystycznych instruktorów z przewodniczącym jury, 

− promocja Człuchowa, regionu i Województwa Pomorskiego. 

 

UCZESTNICY: 

Soliści i zespoły (maksymalnie 8 osób) w czterech kategoriach wiekowych: 

− 1-4 klasa 

− 5-8 klasa 

− szkoły średnie 

− OPEN -dorośli i grupy mieszane nie mieszczące się w żadnej kategorii 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

17 września 2022roku YACHT KLUB CZŁUCHÓW ul. Wojska Polskiego 62 ; 77-300 Człuchów 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

− uczestnik prezentuje jeden utwór w kategorii o tematyce wodnej lub żeglarskiej 

− akredytację w wysokości: 30zł zespół i 15zł solista, należy wpłacić w dzień przesłuchań w kasie Yacht 

Klubu lub przelewem do dnia 14-09-2022 na numer konta YK: Konto: Pekao SA I oddział w Człuchowie nr 

90 1240 3796 1111 0000 3074 2099 

− uczestnicy wykonują utwór z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem pół playbacków 

(wymagane nagranie dobrej jakości na nośnikach typu pamięć USB) 

− kartę zgłoszenia należy dostarczyć bądź przesłać na adres pocztowy organizatora lub mailem na 

adres:  YKCZ@op.pl  w tytule wpisując: ZGŁOSZENIE I POMORSKI KONKURS PIOSENKI 

ŻEGLARSKIEJ CZŁUCHÓW 2022, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2022roku 

− karta zgłoszenia powinna zawierać informację na temat chórków w podkładzie  

− wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać podkład do piosenki, którą uczestnik 

wykonywać będzie w dniu przesłuchań konkursowych (ułatwi to i usprawni przebieg przesłuchań 

konkursowych)  

− lista osób zakwalifikowanych do konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora: 

www.klubzeglarskiczluchow.com   do dnia 14.09.2022r 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/w/
http://www.klubzeglarskiczluchow.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY: 

− wykonanie (intonacja, emisja głosu, dykcja, muzykalność) 

− dobór repertuaru 

− interpretacja utworu 

− ogólny wyraz artystyczny (układ sceniczny, swoboda ruchu) 

 

NAGRODY: 

Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca w czterech kategoriach oraz dyplomy dla wszystkich 

uczestników konkursu 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

− organizator zapewnia uczestnikom nagłośnienie i aparaturę odtwarzającą 

− organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek 

− sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator 

− niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z przeglądu 

− szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Katarzyna Muszyńska tel.600-600-210 e-mail 

kmuszynska.erkatel@wp.pl 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

− Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do przeglądu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację na fanpage organizatora w 

celach organizacyjnych, informacyjnych  i promocji imprezy. 

− Administratorem Danych Osobowych jest Yacht Klub Człuchów ul .Wojska Polskiego 62 ;  77-300 

Człuchów 

− Informacje dotyczące przeglądu  zamieszczone są na fanpage na Facebook Yacht Klub Człuchów i na 

stronie internetowej  www.klubzeglarskiczluchow.com 

− Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenie do przeglądu jest 

jednoznaczne z jego akceptacją. 

 

ADRES ORGANIZATORA: 

Yacht Klub Człuchów 

ul. Wojska Polskiego 62 

77-300 Człuchów         

tel. 534-386-070 

e-mail: YKCZ@op.pl 

 

http://www.klubzeglarskiczluchow.com/

