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REGULAMIN  

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bobowej pod patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego.  

Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego 

w Bobowej. 

1. Idea i tematyka konkursu 

Przesłaniem konkursu jest propagowanie muzyki grupy PECTUS, której 

członkowie, bracia Szczepanik, pochodzą z nieodległych Bogoniowic i są 

doskonale znani lokalnej społeczności. 

Lider i założyciel tej grupy – Tomasz Szczepanik jest absolwentem Zespołu 

Szkół Zawodowych w Bobowej. Już będąc uczniem wykazywał wyjątkowy 

talent wokalny i muzyczny. Angażował się w wiele przedsięwzięć 

o charakterze artystycznym organizowanych przez szkołę. 

Do dziś utrzymuje z nami kontakt, bywając tutaj przy ważniejszych okazjach. 

W szkole funkcjonuje fan club grupy PECTUS.  

 

2. Cele konkursu:  

- wzmacnianie związków z absolwentami naszej szkoły 

 - kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości 

 - popularyzowanie twórczości zespołu „PECTUS.” 

 - rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych wśród młodzieży 

 - popularyzowanie polskich utworów muzycznych   

 

3. Opis konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych wraz z klasami 

gimnazjalnymi, oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

gorlickiego. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie tworzący zespoły 

międzyszkolne. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zgłaszani są przez 

nauczycieli swoich szkół, lub przez rodziców/opiekunów prawnych. 

Przedmiotem konkursu jest prezentacja utworu muzycznego przez uczestnika 

z podkładem muzycznym lub bez. Podkład muzyczny we własnym zakresie: 

na płycie CD w formacie umożliwiającym odsłuch w standardowym 

odtwarzaczu płyt CD lub gra na własnych instrumentach muzycznych. 

  



Konkurs umożliwia prezentację uczniów w każdej z wymienionych kategorii 

tj.  

a) solo 

b) duet 

c) zespół (3-5 osób) 

Ocenie podlegać będą: 

 - walory muzyczne wykonania 

 - interpretacja 

 - strój sceniczny  

 - układ sceniczny, swoboda ruchu, inscenizacja 

 - ogólne wrażenie artystyczne 

Występy uczniów oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Nagrodzone zostaną najlepsze 

występy we wszystkich kategoriach 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia. Wręczenie nagród 

i dyplomów oraz koncert laureatów odbędzie się 10 kwietnia 2018 o godz. 1000 

podczas uroczystej gali z udziałem członków zespołu PECTUS. Po finałowym 

występie zespół wręczy specjalna nagrodę za najlepsze wykonanie ich piosenki. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów na dołączonej 

karcie zgłoszenia do dnia 28 marca 2018 roku (środa) w sekretariacie Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej lub faxem (018) 

351 40 31 

Zgłoszenie uczniów na karcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania 

zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród 

przez Organizatora.  

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do nauczyciela 

odpowiedzialnego za organizację konkursu – p. Piotra Ptaszkowskiego 

tel. 513158148. 

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego popularyzującego twórczość zespołu 

„PECTUS” dla uczniów szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi oraz uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gorlickiego organizowanego przez Zespół Szkół 

Zawodowych w Bobowej, 9 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13:00. Wypełnienie 

formularza równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

Formularz należy dostarczyć do 28 marca 2018 roku do sekretariatu Zespołu Szkół 

Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej lub przesłać faxem (018) 351 40 31 

Wykonawca i tytuł prezentowanego utworu w oryginale …………….………………………... 

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

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

Kategoria (imię i nazwisko ucznia/uczniów): 

SOLO: 

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

DUET: 

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

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

ZESPÓŁ: 

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

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

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

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

Adres szkoły: 

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

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

Opiekun: 

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

Potrzeby techniczne:  

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

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

………………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis osoby delegującej 


