
Regulamin Przeglądu „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” 

 

 

§ 1   

Zasady ogólne 

1. Organizator: 

Przegląd „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” to impreza organizowana przez 

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD z Nowego Sącza oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Białym Kościele, w gminie Wielka Wieś. 

 

2. Warunki konkursu: 

a) konkurs skierowany jest do osób mieszczących się w przedziale wiekowym 13 -

80 lat; 

b) maksymalny czas trwania występu to 5 min.;  

c) udział mogą brać soliści (w tym raperzy), zespoły oraz co jest nowością na 

muzycznym kulturalnym rynku Małopolski – kompozytorzy i autorzy tekstów,  

a także tancerze; 

d) repertuar dowolny, jednakże utrzymany w stylistyce szeroko pojętej muzyki 

rozrywkowej. Wykonawcy prezentują jeden utwór z dowolnym 

akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback – mini-

disc, CD, DVD lub a cappella); 

e) organizatorzy zapewniają uczestnikom przeglądu wyłącznie nagłośnienie 

frontowe z odsłuchami i mikrofonami bez wzmacniaczy instrumentalnych oraz 

perkusji; 

f) koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca a w przypadku 

indywidualnego zgłoszenia – uczestnik. 

 

3. Cele konkursu: 

a) dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży naszego regionu; 

b) umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych; 

c) odkrycie nowych osobowości twórczych; 

d) popularyzacja muzyki wśród młodzieży i dorosłych; 

e) pomoc w rozwijaniu twórczości laureatów; 

f) wspólna zabawa. 

 
 



4. Terminy 

a) przegląd odbędzie się 14 maja 2016r., w godzinach 11.00 – 16.00, w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele; 

b) termin zgłoszeń na przegląd upływa 13 maja 2016 (piątek) do godziny 15.00; 

c) zgłoszenia można dokonywać drogą mailową na adres gokis @ wielka-wies.pl, 

osobiście w sekretariacie Ośrodka w godzinach: 8:00 – 15:00 (sb – nd 

nieczynne) wraz z danymi osobowymi lub telefonicznie 12 419 19 21 pod 

warunkiem dostarczenia podpisanej karty zgłoszeniowej w dniu przeglądu. 

d) 20 maja zostanie ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych  

do wystąpienia w warsztatach oraz koncercie finałowym, który odbędzie się 2 

lipca podczas Dni Gminy Wielka Wieś; 

 

§ 2   

Kryteria ocen 

1. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów imprezy. 

2. Wykonanie utworu zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów: 

a) dobór repertuaru; 

b) poziom warsztatu muzycznego;  

c) interpretacja; 

d) dykcja; 

e) pomysłowość i prezentacja; 

f) kontakt z publicznością. 

3. Jeśli dojdzie do remisu w głosowaniu, głos decydujący ma przewodniczący jury. 

 

§ 3   

Nagrody 

1. Zwycięzcy przeglądu wystąpią w trakcie koncertu „Mozart kontra Sinatra” w dniu 

2 lipca 2016r. na scenie głównej w ramach Dni Gminy Wielka Wieś. 

2. Najlepsi uczestnicy przeglądu muzycznego otrzymają dyplom laureata Przeglądu 

„Poszukiwacze Muzycznych Pereł”  

3. Dla laureatów zostaną zorganizowane warsztaty muzyczne z zawodowymi 

artystami / instruktorami. Termin i miejsce zostaną podane w późniejszym 

terminie. 

 



 

§ 4   

Jury 

1. W skład 3-osobowego jury zasiądą:  

1. Mirosław Witkowski – Przewodniczący Jury 

Mirosław Witkowski solista, pedagog, kompozytor, autor projektu. 

Absolwent wydział u wokalno aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz 

stypendysta Jacobs Scholarship renomowanej amerykańskiej uczelni muzycznej –  

Indiana University Jacobs School of Music w Bloomington (USA), gdzie ukończył  

z wyróżnieniem studia podyplomowe. Jest laureatem wielu konkursów m.in.:  

I nagrody w Gali Pięciolecia telewizyjnego programu „Szansa na Sukces”, 

międzynarodowych konkursów m.in. im. Antonina Dworaka w Karlovych Varach, im. 

Hariclea Darclee w Rumunii, im. Królowej Sonii w Oslo, „Seoul International Music 

Competition” w Seulu w Korei Poludniowej, II nagroda w konkursie wokalnym im. 

Livingston Mather w Cleveland (USA), II nagroda w konkursie wokalnym im. Marcelli 

Sembrich w Nowym Yorku. W roku tym otrzymał również stypendium Ministra Kultury 

w ramach prestiżowego programu „Młoda Polska” oraz stypendium „Solti Foundation” 

w Belgii. Laureat popularnego programu telewizyjnego "The Voice of Poland"  

w grupie Kayah oraz X-factor Polska edycja. W 2014 roku został finalistą (finałowa 

piątka) w Międzynarodowej wersji formatu show telewizyjnego X-factor. 

Jako solista współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi, Opera and Ballet Theater  

w Bloomington (USA), operą w Sarasocie na Florydzie (USA), opera w Bambergu  

i Bayreuth (Niemcy) oraz operą Nancy we Francji. W swoim dorobku artystycznym 

posiada ponad 20 ról operowych i musicalowych. W swojej twórczości łączy  

z powodzeniem elementy techniki klasycznej i rozrywkowej. Brał udział w 

prestiżowych festiwalach rozrywkowych m.in. w: Międzynarodowym Festiwalu Jazzu 

Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, „Porthcawl International Jazz Festival” 

w Walii, Festiwalu „IV Noce Teatru i Poezji” w Elblągu, „Solti Te Kanawa Accademia 

di Bel Canto” we Włoszech. Współpracował i koncertował w towarzystwie gwiazd 

polskiej i zagranicznej sceny muzycznej klasycznej: Helmuth Rilling, Krzystof 

Penderecki, Jose Cura, Kiri Te Kanawa oraz rozrywkowej 

2. Rafał Potoniec – perkusista, kompozytor, producent.  



Lider i założyciel grupy INSIDE, której singiel pt. "Gdy Będziesz" pojawił się na 

popularnej składance "Pozytywne Wibracje" sygnowanej przez wytwórnię STX-

Universal Music Polska. Występował w zespole YAVAY oraz TAXI-laureatem  

 

§ 5   

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), 

2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie 

prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas 

wszystkich etapów Konkursu i koncertu laureatów, w celu wykorzystania ich 

przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na 

następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video), 

b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

c. wprowadzenia do obrotu, 

d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, 

e. publicznego odtwarzania, 

f. wyświetlania, 

g. najmu i dzierżawy, 

h. nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji  

i retransmisji. 

3. Każdy uczestnik, po zakwalifikowaniu się do sceny festiwalowej ma obowiązek  

w ciągu 3 dni dostarczyć krótką notatkę promo (do połowy A4) o swoich 

dotychczasowych artystycznych dokonaniach oraz pakiet/portfolio 1-3 zdjęć. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych  

w Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy 

do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania przeglądu na taśmach audio  

i video i do ich wykorzystania zgodnie z uznaniem Organizatorów. 

6. Wszystkie sprawy nieokreślone w niniejszym Regulaminie rozstrzygają 

Organizatorzy. 



7. Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

 


