
XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Organizatorzy: MOK Głogów, ZSTiO w Głogowie

Cel konkursu:
1. Prezentacja umiejętności wokalnych i lingwistycznych dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja nauki języków obcych przez śpiew.
3. Integracja środowisk i wymiana doświadczeń dzieci i młodzieży oraz nauczycieli języków obcych i 

instruktorów wokalnych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
 kat. I - soliści   szkół podstawowych (kl. IV – VI), 
 kat. II - soliści   kl. VII – VIII szk. podstawowych i szkół gimnazjalnych 
 kat. III - soliści   szkół średnich. 
3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku obcym z akompaniamentem własnym, bądź z 

przygotowanym we własnym zakresie podkładem muzycznym z szeroko pojętego repertuaru muzyki 
rozrywkowej.  

4. Karty zgłoszeń dostępne na stronach internetowych organizatorów (dokładnie i czytelnie wypełnione) należy 
przesłać wraz z nagraniem video swego wykonania (opisanym imieniem i nazwiskiem wykonawcy i tytułem 
utworu) oraz podkładem (format: wav 44100 kHz, 16 bit lub mp3 320 kbps) na adres: 
dorotadrozd.mok@interia.pl do dnia 20.05.2018r. poprzez WE TRANSFER lub e-mailem. 

5. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu wezmą udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się 
w dniach 13-14.06.2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Przesłuchania konkursowe rozpoczynać 
się będą każdego dnia od godz. 9.00. 

6. Listy wykonawców z orientacyjną godziną przesłuchań konkursowych będą dostępne od  04.06.2018r. na 
stronie www.mok.glogow.pl 

             Organizator  zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych.  
7. Uczestnicy konkursu wraz z przesłaniem zgłoszeń konkursowych wyrażają zgodę na niekomercyjne publikacje

nagrań i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów przez organizatora.
8. Osoby zakwalifikowane do etapu przesłuchań konkursowych, zobowiązane są do uiszczenia opłaty 

akredytacyjnej w wysokości 50 zł na nr konta bankowego: BS Głogów 32 8646 0008 0000 0000 6347 0001, z 
dopiskiem „akredytacja XIII OKPO, imię i nazwisko uczestnika” w nieprzekraczalnym terminie do 
11.06.2018r.
UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie opłaty akredytacyjnej i okazanie 
organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu podczas rejestracji uczestników. Organizator nie 
zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie 
wpłacającego. Osoby, które w dniu konkursu chcą otrzymać fakturę VAT za akredytację prosimy o zaznaczenie 
tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata musi być dokonana 
z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.

Ocena i nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie: 
 poprawność wykonania pod względem muzycznym i językowym, 
 dobór repertuaru, 
 umiejętności wokalne, 
 ogólny wyraz artystyczny.  
2. Wykonawcy wyróżnieni przez jury zostaną zakwalifikowani do Koncertu Laureatów, który odbędzie się w 

dniu 14.06.2018r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej MOK w Głogowie.
3. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach:
 I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, 
 nagroda główna – Grand Prix – 1 000 zł, spośród wszystkich kategorii konkursowych
 nagrody specjalne - w/g uznania JURY.
4. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 
5. Dotychczasowi laureaci Grand Prix  nie podlegają klasyfikacji konkursowej.

  
Uwagi organizacyjne: 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
2. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, nagłośnienie oraz dostęp do fortepianu (po uprzednim ustaleniu 

zapotrzebowania technicznego na podstawie kart zgłoszeń lub kontaktu telefonicznego).
3. Termin nadsyłania zgłoszeń określony w regulaminie jest ostateczny.

Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, Dorota Drozd, dorotadrozd.mok@interia.pl , tel.: 76 833 65 79



KARTA ZGŁOSZENIA XIII OFPO – Głogów 2018

Imię i nazwisko solisty: ….........................................................................................................

Kategoria konkursowa: ................................................................................... 

Nazwa szkoły lub placówki delegującej: ...................................................................................

Adres do korespondencji: ............................................................................................................    

Telefon kontaktowy: ................................. (opiekun), ................................. (uczestnik)

Imię i nazwisko opiekuna językowego i muzycznego:

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

Tytuł wykonywanego utworu: ......................................................................

Autor utworu: ...............................................................................................

Czas trwania prezentacji: ......................

Akompaniament:  półplayback,  akompaniament własny (właściwe podkreślić)                                        

Zapotrzebowanie techniczne:

….................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

Krótka notatka o wykonawcy:

….................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

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

Faktura: tak/nie (właściwe podkreślić)  

DANE W KARCIE ZGŁOSZEŃ NALEŻY WPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie /moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*/ (niewłaściwe skreślić), m.in.: imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru telefonu prywatnego, numeru PESEL, innych przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie na potrzeby organizacyjne konkursu.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających /mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka*/ (niewłaściwe skreślić) zarejestrowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Kultury, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w czasie przesłuchań konkursowych i koncertu finalistów. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w gablotach, kronikach, na stronach internetowych projektu i partnerów oraz 
materiałach promocyjnych.  

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83 3. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych 4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) 

           .................................................        ................................................        
(pieczątka instytucji delegującej)                       (podpis uczestnika)


