
„GRANITOWY LAUR” 

Regulamin I Strzelińskiego Konkursu Poezji Śpiewanej  

Utwory własnego autorstwa. 

Organizator: 

Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie. 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja literatury pięknej, szerzenie repertuaru wokalnego o tematyce 

poezji śpiewanej. 

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności wokalnych. 

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej. 

4. Promocja twórczości laureatów, umiejętności wokalnych oraz instrumentalnych. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

• soliści 

• zespoły 

Konkurs skierowany do osób dorosłych. Łączny czas trwania prezentacji nie może 

przekraczać 15 minut dla każdego uczestnika (solowego lub zespołu).  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie próbki materiału video, służącego 

prezentacji (częściowej) oraz tekstu danego utworu. 

• na adres mailowy kultura@strzelin.pl   

• informacje szczegółowe 508336583  

Utwory prezentowane w nagraniu muszą być dobrze słyszalne. Teksty autorskie 

muszą być czytelne.   

6. Możliwe formy zgłoszenia:  

- kultura@strzelin.pl -  Imię, nazwisko/nazwa zespołu, tytuł utworu/utworów, 

wymagania techniczne, nagranie video (próbka)  

- poczta tradycyjna Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. A. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin 

-   Imię, nazwisko/nazwa zespołu, tytuł utworu/utworów, wymagania techniczne, 

nagranie video (próbka) na nośniku pendrive.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
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Jury po przesłuchaniu nadesłanych materiałów video oraz analizy autorskich tekstów, 

zakwalifikuje uczestników do kolejnego etapu. Ten etap to Gala Konkursu „Granitowy 

Laur”, która odbędzie się w Sali Widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury w 

Strzelinie, 24 września 2021 r. o godzinie 17.00. 

Podczas Gali Konkursu, zakwalifikowani uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności, 

które będą podlegały ocenie jury.  

Kategorie oceny: 

• repertuar spełniający warunki (poezja) 

• interpretacja tekstu 

• kultura słowa 

• warunki głosowe 

• ogólny wyraz artystyczny 

 

10. Podsumowaniem Gali będzie ogłoszenie wyników, wręczenie statuetki Granitowy 

Laur oraz nagród pieniężnych.   

11. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.  

A. Kategoria soliści: 

I miejsce  - 700 zł 

II miejsce – 500 zł 

III miejsce – 300 zł 

B. Kategoria zespoły: 

I miejsce – 1500 zł 

II miejsce – 1000 zł 

III miejsce – 700 zł 

 

Zwieńczeniem Gali będzie doskonały Koncert Znakomitych Artystów:  

 

Mirosław Czyżykiewicz w utworach z płyty AVE 

Magdalena i Mirosław Czyżykiewicz premierowo projekt PIANO 



 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do materiałów nadesłanych przez 

uczestników. Nagrania występów będą stanowiły własność Organizatora. 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

JURY KONKURSOWE: 

1/ Mirosław Czyżykiewicz PRZEWODNICZĄCY JURY 

2/ Magdalena Czyżykiewicz – Janusz CZŁONEK JURY 

3/ Alicja Masłowska – Burnos CZŁONEK JURY 

4/ Tomasz Duszyński CZŁONEK JURY  


