
REGULAMIN 

VIII – EDYCJI GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI                                             

„ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW- 70’, 80’, 90’ ”                           

 
 

 

I. Organizator: 
1. Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie,                     

ul. Rynek 6 ,36-130 Raniżów, tel. 17 228 57 03, e-mail: goksirranizow@interia.pl 

 

II. Termin zgłoszeń: od 5.09-7.10.2022 r.  

Konkurs odbędzie się 15 października 2022 r. o godz. 14:00 w Sali GOKSiR w Raniżowie 

(Budynek Urzędu Gminy w Raniżowie). 

 

III. Cel przeglądu: 

- rozwijanie zdolności wokalnych i muzycznych, 

- umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego,  

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

IV. Warunki zgłoszenia: 
1.Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki z lat 70-tych, 80-tych, 90-

tych.  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym z terenu Gminy 

Raniżów. 

3. Konkurs odbędzie w następujących kategoriach: 

kat. I- dzieci w wieku przedszkolnym 

kat. II klasy: I-III szkół podstawowych 

kat. III klasy: IV-VI szkół podstawowych 

kat. IV klasy: VII-VIII szkół podstawowych 

2.Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe przesłanie na adres mailowy 

goksirranizow@interia.pl do 7 października 2022 r. wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli 

RODO. 

V. Nagrody: 
Jury po wysłuchaniu wszystkich nagrań przyzna nagrody oraz dyplomy za zajęcie I, II, III 

miejsca oraz wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych. 

 

VI. Kryteria oceny: 
1. Jury będzie oceniało uczestników według następujących kryteriów:  

- zgodność z warunkami regulaminu,  

- intonacja i poprawność wykonania,  

- muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny, 

2. Na stronie facebook GOKSiR w Raniżowie oraz na stronie internetowej www.ranizow.pl  

zostanie zamieszczona informacja o kolejności występu uczestników konkursu                                     

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy goksir@ranizow.pl lub 

telefonicznie pod numerem 665 462 948 w godz. od 7:30 – 15:30.  

 

 

 

mailto:goksirranizow@interia.pl


 

 

Wytyczne sanitarne 

 

1. W GOKSiR w Raniżowie obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Ankiety wstępnej kwalifikacji 

wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. GOKSiR w Raniżowie zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu w przypadku nałożenia 

kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS. 

4. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

5. Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w GOKSiR  w 

Raniżowie obowiązującej w okresie epidemii COViD-19. 

6. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN. 

 

 

Uczestnicy VII – Edycji Gminnego Konkursu Piosenki „Śpiewamy przeboje naszych 

rodziców- 70’, 80’, 90’ ”                           

 

1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu - Ankiety wstępnej kwalifikacji 

wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Przeglądu. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych 

zasad higieny. 

4. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych. 

5. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta 

i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu. 

 

 

Warunki odbywania się VII – Edycji Gminnego Konkursu Piosenki „Śpiewamy przeboje 

naszych rodziców- 70’, 80’, 90’ ”                           
 

1. GOKSiR w Raniżowie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi 

uczestnikami Konkursu. 

2. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na 

wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

3. GOKSiR w Raniżowie zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach 

sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji 

rąk. 

4. Pracownicy GOKSiR w Raniżowie są wyposażeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej. 

 

 

Procedury zapobiegawcze 

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika Konkursu, prowadzącego 

lub innego pracownika: 

 

1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Konkursu niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy. 

 



2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku 

gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik 

powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z 

teleporady medycznej. 

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem 

jego przestrzegania 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  załącznik nr 1 

 


