
WARKA MUSIC SHOW 
REGULAMIN 

 
 

1. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W konkursie mogą brad udział indywidualni wokaliści w dowolnym wieku. W konkursie nie mogą brad 
udziału zespoły. 

 
2. 

PRZEDZIAŁY WIEKOWE 
Obowiązuje podział na dwie grupy wiekowe: 

- grupa 1: 0-15 lat 
- grupa 2: od 16 lat 

 
3. 

WYSTĘPY 
Wykonawcy mogą korzystad z podkładu muzycznego lub śpiewad acapella. Przez podkład muzyczny 
rozumie się odtwarzanie muzyki z nośnika CD lub MP3 lub akompaniament własnego zespołu. Przez 

wzgląd na Punkt 1 Regulaminu akompaniament nie będzie w żaden sposób oceniany przez jury. 
Wykonawcy są zobowiązani przygotowad 1 utwór wokalny do każdego etapu konkursu. 

 
4. 

ZAPISY 
Zapisy do konkursu trwają od 11 czerwca do 2 lipca do godziny 19.00. 

 
5. 

ETAPY KONKURSU 
Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 

- etap 1: eliminacje wstępne (2 lipca) 
- etap 2: drugi etap eliminacji (29 lipca) 

- etap 3: finał (6 sierpnia) 
W zależności od ilości zgłoszonych uczestników w pierwszym etapie eliminacji zostanie w drodze 
głosowania przez jury zostanie wyłonione 20 osób, które przejdą do drugiego etapu eliminacji. W 

drugim etapie zostanie wyłonionych 10 uczestników, którzy wezmą udział w finale. W finale zostaną 
wytypowane 4 osoby, które zostaną nagrodzone. 

 
6.  

OCENIANIE UCZESTNIKÓW 
Uczestnicy będą oceniani przez trzyosobowe jury oraz publicznośd.  

 
W pierwszym etapie jury wytypuje 20 osób z obu kategorii (po 9 z każdej), które przejdą do kolejnego 

etapu. Kolejne 2 osoby zostaną wytypowane na drodze głosowania, które potrwa 20 minut od 
zakooczenia ostatniego występu. W tym czasie jury uda się na obrady, a publicznośd będzie mogła 
oddawad głosy na swoich faworytów. W przypadku, kiedy wytypowany przez publicznośd faworyt 

znajdzie się w gronie osób wybranych przez jury, na jego miejsce zostanie wybrana osoba o drugiej 
liczbie głosów i tak dalej. 

 
W drugim etapie jury wytypuje 8 osób (po 4 z każdej kategorii), które przejdą do następnego etapu. 
Publicznośd na drodze głosowania analogicznego do tego pierwszego etapu wytypuje dodatkowo 2 

osobę. 



 
W finale jury wytypuje jedną osobę z każdej kategorii, która zdobędzie nagrodę główną oraz 

zdobywców po dwóch zdobywców drugiego oraz trzeciego miejsca.  
 

7. 
NAGRODY 

Zwycięzca konkursu w grupie 2 (od 16 lat) otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 PLN. Zdobywcy 
drugiego oraz trzeciego miejsca w grupie 2 zdobędą nagrody w wysokości 250 PLN. 

 
Zwycięzca konkursu w grupie 1 (do 15 lat) otrzyma nagrodę w wysokości 500 PLN. Zdobywcy 

drugiego oraz trzeciego miejsca w grupie 1 zdobędą nagrody w wysokości 100 PLN. 
 

 Publicznośd na drodze głosowania wytypuje 1 osobę, która otrzyma nagrodę publiczności w 
wysokości 500 PLN. W sytuacji, kiedy nagrodę publiczności otrzyma zdobywca 1, 2 lub 3 miejsca 

nagroda nie jest przyznawana osobie o mniejszej ilości głosów, ale wędruje jako nagroda dodatkowa 
do osoby wybranej przez publicznośd. 

 
8.  

REPERTUAR WYKONAWCÓW 
Wykonawcy mogą śpiewad dowolne utwory nie zawierające treści wulgarnych lub obraźliwych. 

Utwory można zgłaszad maksymalnie do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dany etap konkursu (z 
wyłączeniem pierwszego etapu, kiedy zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 19.00. 

 
 
 
 

 


