
Regulamin eliminacji
ZRÓBMY SOBIE FESTIWAL „Zostań idolem”

I. Organizator
Realizatorem  projektu  ZRÓBMY  SOBIE  FESTIWAL  „Zostań  idolem”  jest  Wodzisławskie
Centrum Kultury. 
Współorganizatorami działań projektowych są placówki szkolne w dzielnicach miasta, w których
odbędą się wokalne eliminacje festiwalu „Zostań idolem”. Eliminacje te będą nadzorowane przez
szkolnych koordynatorów.
Celem  imprezy  jest  wyłonienie  szczególnie  uzdolnionych  wokalistek  i  wokalistów  ze  szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego,
odkrywanie  talentów  i  osobowości  scenicznych  oraz  rozwijanie  wokalnych  umiejętności.
Wyłonieni podczas eliminacji laureaci wezmą udział w finałowym konkursie zorganizowanym w
Wodzisławskim Centrum Kultury. 
Dzielnicowe  eliminacje  to  jedno  z  działań  projektu  ZRÓBMY  SOBIE FESTIWAL „Zostań
idolem”. Na  jego  realizację  Wodzisławskie  Centrum  Kultury  otrzymało  dofinansowanie  z
programu rządowego Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Uczestnicy konkursu
Uczestnicy oceniani będą w kategoriach:
- uczniowie klas I - IV szkół podstawowych,
- uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
- dorośli.
III. Warunki uczestnictwa
1. W  festiwalu  mogą  wziąć  udział  soliści  (mieszkańcy  dzielnic  Wodzisławia,  dla  których
organizowanych jest konkurs lub uczniowie szkół, które mają swoją siedzibę na ich terenie).
Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden utwór wokalny w dowolnym języku z podkładem
muzycznym, a capella lub z akompaniamentem instrumentalnym (podkład muzyczny należy 
dostarczyć osobiście na pendrivie w dniu organizacji dzielnicowych eliminacji).
2. Długość występu nie może przekraczać 4 minut.
3. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej
na stronie:  www.wck.wodzislaw-slaski.pl,  przekazanie jej szkolnym koordynatorom lub odesłanie
jej skanu na adres: a.kozielska@wck.wodzislaw.pl 
IV. Ocena jury
Uczestników  dzielnicowych  eliminacji  oceniać  będzie  Jury  powołane  przez  współorganizatora.
Ocena jurorów będzie  dotyczyła  takich  kryteriów jak:  umiejętności  wokalne,  dykcja,  intonacja,
muzykalność,  interpretacja  tekstu,  ogólny  wyraz  artystyczny.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymają
pamiątkowe dyplomy, a laureaci poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe. 
Werdykt jury ogłoszony zostanie w dniu imprezy po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników.
Werdykt jury jest niepodważalny.
V. Postanowienia końcowe
1. Informacji na temat imprezy udzielają pracownicy Działu Projektów i Animacji Kulturalnej 
WCK tel.: 32 455 48 55, piak@wck.wodzislaw.pl oraz koordynatorzy w placówkach szkolnych.
2. Informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
6. Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  uczestników  konkursu  jest
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Wodzisławskie Centrum Kultury.
7 Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  komunikacji  z  Uczestnikami  oraz  w  celu
przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą
być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
8. Przekazanie  przez  uczestników  danych  osobowych  organizatorowi  ma  charakter
dobrowolny.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  oraz  możliwość  ich
poprawiania.

9. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody przez uczestników/ lub prawnych
opiekunów  niepełnoletnich  uczestników  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i
rozpowszechnianie wizerunku na wszelkich nośnikach w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej przez organizatora konkursu, na potrzeby działań promocyjnych konkursu.
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