
 

XIX Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem” 

 

 

 W dniach 16 – 17 maja 2022 roku odbędzie się XIX Ogólnopolski 

Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem”. Przesłuchania rozpoczną 

się 16 maja od godziny 8.30 i potrwają do około godziny 17.00 w Sali 

Koncertowej  Wielkiej Orkiestry Kameralnej w Urzędzie Miejskim w Radomiu, 

przy ulicy Żeromskiego 53.  

Finał z ogłoszeniem wyników Konkursu odbędzie się w tym samym miejscu dnia 

17 maja o godzinie 10.00 
 

Na konkurs zapraszamy uczestników w kategoriach: 

 

- Kategoria I – wiek od 3 do 8 lat 

- Kategoria II – wiek od 9 do 12 lat 

- Kategoria III – wiek od 13 do 16 lat 

- Kategoria IV – wiek 17 lat i powyżej 

- Kategoria V – grupy wokalne i wokalno – instrumentalno – taneczne 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie Karty zgłoszenia i Zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do dnia 10 maja 2022 roku na adres: 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

 dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących  

ul. Andrzeja Struga 86, 26 – 600 Radom 

lub na adres: 

konkurs@soswradom.pl 
 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na wskazany 

powyżej adres lub telefoniczną – 888 200 104 (w godz. 13.00 – 15.00). 

 

Prosimy o terminowe przesyłanie zgłoszeń z dopiskiem: 

XIX Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem”. 

 

Przyjazd wykonawców odbywa się na koszt zgłaszającego. 

 

Dla przyjezdnych istnieje możliwość zamówienia odpłatnego noclegu pod adresem: 

Bursa Szkolna Nr 1 

ul. Kościuszki 5 

tel. (48) 362 23 68 
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Regulamin 

XIX Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem” 

 

1. Cele: 

 propagowanie dobrze pojmowanej kultury muzycznej, integracja z osobami 

niepełnosprawnymi, 

 promowanie pozytywnych zachowań, 

 rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką, 

 dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom. 

 propagowanie działalności muzycznej w różnych środowiskach. 

 

2. Konkurs jest imprezą dwuetapową, przy czym pierwszego dnia odbędą się 

przesłuchania natomiast drugiego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. 

 

3. Na przesłuchania uczestnicy przywożą ze sobą podkład muzyczny na urządzeniu 

pendrive lub płycie CD. 

 

4. Zgłoszenia do Konkursu: 

 W Konkursie mogą brać udział wokaliści wytypowani przez placówki 

oświatowe (szkoły, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolne 

itp. oraz zgłoszenia indywidualne – osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem). 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i publikacje wizerunku w celach związanych z organizacją 

Konkursu, nagrywanie, fotografowanie występu na scenie oraz publikowanie 

relacji z Konkursu w prasie, na stronie internetowej i facebooku SOSW dla 

Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 

 Do kategorii przyporządkowujemy uczestników według roku urodzenia. 

 Uczestnicy Konkursu wykonują jeden utwór w języku polskim (czas występu 

3 – 5 min.). Mile widziane są piosenki autorskie. 

 Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny. 

 Prosimy o zaznaczenie w Karcie Zgłoszenia Uczestnika w odpowiednim 

miejscu czy uczestnik jest z orzeczeniem o niepełnosprawności czy bez 

orzeczenia.  

 Prosimy o podanie w Karcie Zgłoszenia na Konkurs wszystkich uczestników 

(całego składu zespołu, chórków, grup wokalnych, instrumentalnych, 

tanecznych). 

 Kartę zgłoszenia wraz ze  Zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy 

przesyłać na jeden z podanych adresów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

10 maja 2022 roku. 

 Brak Zgody na przetwarzanie danych osobowych eliminuje uczestnika z 

udziału w Konkursie. 

 

 

 



5. Kryterium oceny stanowić będzie: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, 

 innowacje artystyczne, 

 wrażenie artystyczne, 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

 

6. W każdej kategorii przyznawane będą podwójne miejsca: 2 pierwsze, 2 drugie,       

2 trzecie i 2 wyróżnienia. 

 

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy, natomiast niezależnie od ilości 

wykonawców (zwycięzców), przyznawany jest tylko jeden puchar/statuetka. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia wszystkich nagród                    

i wyróżnień. Informujemy, że decyzje jury są ostateczne i nie podlegają 

wyjaśnieniom i zmianom. 
 

9. Kwestie sporne i nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator, który 

zastrzega sobie również prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu. 

 

10. Finaliści nieobecni na Koncercie Finałowym tracą prawo do nagrody! 

 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres 

konkurs@soswradom.pl,  lub telefoniczną: 888 – 200 – 104 (w godz. 13.00 – 

15.00). 

Telefon udostępniony w Regulaminie jest czynny (aktywny) do momentu 

ogłoszenia wyników. 

 

W załączniku znajduje się Karta Zgłoszenia Uczestnika oraz Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika. 

 

Stosowne formularze do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce 

Aktualności.  
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