
Wiele  osób  lubi  parodiować  innych, a poza tym miło jest  poczuć się choć na moment gwiazdą... 

 

Mini Playback Show 

28.11.2015r. (sobota), godz. 9.00 

  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń do konkursu. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU MINI PLAYBACK SHOW 2015 

 

1. Organizator: 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,  

2. Termin i miejsce: 

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej ZOKiR w dniu 28 listopada 2015 r. (sobota) 

o godz. 9.00. 

3. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, 

 wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną, postawy, obyczaje i kulturę 

uczniów oraz atmosferę ich wzajemnego współżycia, 

 zachęcenie do czynnego udziału w imprezach muzyczno-kulturalnych. 

4. Tematyka:  

Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki 

polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej) poprzez jak 

najwierniejsze wcielenie się w rolę - imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu 

autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym zakresie strojach 

i rekwizytach. 

 



5. Forma i przygotowanie występu: 

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min  

i przygotowuje się we własnym zakresie. Przygotowanie obejmuje również dostarczenie 

do organizatorów wybranego utworu na nośniku (płyta CD, pendrive) - podpisanym 

imieniem i nazwiskiem. 

Liczba uczestników jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych 

zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy przed ostatecznym terminem zgłoszeń (wysoka 

frekwencja) informacja o takiej decyzji zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

placówki. 

6. Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do przedszkoli i dzieci klas podstawowych oraz oceniany będzie 

w następujących kategoriach: 

I. PRZEDSZKOLA 

II. KLASY „O”-III 

III. KLASY IV-VI 

  konkurs podzielony zostanie na podkategorie soliści i zespoły. Zespół może liczyć 

maksymalnie 4 osoby. 

7. Ocena: 

Ocenę występu dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Komisja oceniająca 

będzie punktowała w skali od 1 do 6  każdy następujący element: 

 strój, 

 poprawna imitacja śpiewu, 

 dobór repertuaru, 

 ogólne wrażenie, charakteryzacja, oryginalność, 

 oddanie charakteru wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym 

(ruch) 

Suma wszystkich punktów każdego członka komisji pozwoli wyłonić zwycięzców I, II  

i III miejsca. 

Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne. 

8. Termin zgłoszenia: 

Zgłoszenia (z załączonym dowodem wpłaty wpisowego) należy przesyłać na 

oryginalnych kartach zgłoszeń wraz z dołączonym podkładem (plik MP3/pendrive) na 



adres: zok@bbk.pl bądź dostarczyć do sekretariatu ZOKiR w nieprzekraczalnym terminie  

do 23.11.2015 r. (poniedziałek).  

Potwierdzenie udziału w dniu konkursu (30 minut przed rozpoczęciem). 

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Ewy Siwik: 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,  

tel./fax: 76/ 878 33 74 

Dokonanie zgłoszenia i udział w festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i 

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, audio, video i telewizyjną 

wszystkich prezentacji oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na 

wykorzystanie danych osobowych uczestników festiwalu w materiałach z imprezy. 

9. Wpisowe: 

Wpisowe za udział w konkursie wynosi 10 zł, które należy wpłacić do dnia 23.11.2015 r. 

(poniedziałek) przelewem na konto: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,  

Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, nr konta bankowego:  

58 8658 0009 0000 3245 2000 0010 z dopiskiem: konkurs+imię i nazwisko uczestnika. 

10. Nagrody: 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek a zwycięzcy zostaną 

nagrodzeni.  
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

„MINI PLAYBACK SHOW" - 28.11.2015 r., godz. 9.00 

(proszę wypełniać drukowanymi literami) 

Kategoria: 

................................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika/zespołu: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Klasa/ Szkoła................................................................................................................. 

Nazwa wykonawcy lub zespołu naśladowanego przez uczestnika i tytuł utworu: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Wymogi techniczne (ilość mikrofonów, itp.).............................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Kilka informacji o uczestniku ..................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

...................................... 
     Podpis opiekuna 


