
 

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE SUPER STAR W GMINIE MIELNO 2017 

 

I. Wyjaśnienie skrótów używanych w dalszej części regulaminu: 

 

• Organizatorzy 

Organizatorem konkursu Karaoke Super Star  jest Centrum Kultury w Mielnie 

przy współpracy Teatru Variete Muza w Koszalinie  

• Półfinaliści 

Osoby wyłonione podczas eliminacji klubowych, które zakwalifikowały się do udziału w 

koncercie finałowym Karaoke Super Star 

• Finaliści 

Osoby, które zostały wyłonione podczas eliminacji klubowych i zaproszone do udziału w 

koncercie finałowym Karaoke Super Star 

 

I. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty 

2. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla solistów. 

3. Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. 

4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do złożenia oświadczenia (na końcu tekstu 

regulaminu), że spełniają wymogi kwalifikacji oraz, że przeczytali i w pełni zrozumieli 

warunki niniejszego regulaminu. 

 

II. Forma prowadzenia konkursu 

Eliminacje są prowadzone na terenie gminy Mielno w klubach karaoke, które podpisały 

porozumienie o współpracy z organizatorem imprezy.  Harmonogram terminów i adresy 

klubów, w których odbędą się eliminacje zostanie podany do 28.07.2017 na stronie 

www.ckm.mielno.pl oraz na www.facebook.com/ckmielno 

1. W każdym klubie prowadzone są maksymalnie 2 rundy  eliminacji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dzikiej karty dla 1 uczestnika z 

każdego klubu, w którym odbywają się eliminacje.  

3. W finale Karaoke Super Star w Mielnie biorą udział osoby, które wyłonione zostały 

podczas eliminacji klubowych, które odbędą się w terminie od 9 do 11 sierpnia br. 

(według harmonogramu podanego do 28.07.2017) 

 

4. Konkurs przebiega w następujący sposób: 



a) Pierwszym etapem są eliminacje klubowe. Spośród uczestników eliminacji 

prowadzonych zgodnie z harmonogramem w Łazach, Mielnie (2 lokalizacje), Chłopach, 

Sarbinowie, Gąskach wyłaniana jest maksymalnie 3. półfinalistów przez jury powołane 

przez Organizatora 

b) Kolejnym etapem są warsztaty wokalne. Półfinaliści biorą udział w profesjonalnych 

warsztatach wokalnych odbywających się w dniach 10 – 12.08.2017r. w Teatrze Variete 

Muza w Koszalinie, podczas których przygotowywani będą do występów w koncercie 

finałowym konkursu. Warsztaty obejmują zajęcia z korekcji wokalnej, pracę z 

mikrofonem, ogólny wyraz sceniczny i współpracę z chórkami.  

c) Podczas warsztatów, o których mowa w punkcie III.4.b powyżej, każdy z półfinalistów 

będzie mógł skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy specjalistów od wizerunku 

przed koncertem finałowym w dniu 12.08.2017r.  

d) Do koncertu finałowego każdy półfinalista przygotowuje dwa utwory z listy podkładów 

dostarczonych przez Organizatora, których tekst zna na pamięć   

e) Ostatnim etapem konkursu jest koncert finałowy z udziałem półfinalistów. Koncert 

finałowy odbędzie się w dniu 12.08.2017r. na deptaku przy ul. Kościuszki w Mielnie. 

Uczestnicy koncertu finałowego oceniani są przez jury powołane przez Organizatora.  

f) Do Organizatorów należy decyzja o tym, jak często może być wykonywany ten sam 

utwór w czasie finału Karaoke Super Star. Każdy uczestnik powinien mieć w repertuarze 

przynajmniej 2 utwory, które zostaną ustalone w dniu warsztatów wokalnych (termin          

w dalszej części regulaminu).  

g) język utworów karaoke jest dowolny. W repertuarze nie są dozwolone piosenki, których 

tekst jest wulgarny, obraźliwy, nawołujący do przemocy, rasizmu, nacjonalizmu lub 

nienawiści. 

 

5. W koncercie finałowym nagradzane są pierwsze 3 miejsca:  

1.miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł brutto  

 2.miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto 

3.miejsce nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto 

Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o ciężar o charakterze publicznoprawnym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

III. Zobowiązania uczestników imprezy 

1. Uczestnicy są zobowiązani do zdeklarowania 2 utworów z przedstawionej przez 

Organizatorów listy, które chcą wykonać, na minimum 1 godz. przed wyznaczoną datą 

eliminacji.  



2. Utwory wybrane w eliminacjach mogą być zmienione w przypadku zakwalifikowania się 

uczestnika do koncertu finałowego. 

3. Półfinaliści mogą otrzymać podkłady muzyczne potrzebne im do wykonania piosenek na 

koncercie finałowym Karaoke Super Star podczas warsztatów muzycznych, które 

odbędą się w Teatrze Variete Muza w Koszalinie ul. Morska 9. Zobowiązani są jednak 

do dostarczenia własnych nośników pamięci ( pen driv’e ) 

4. Półfinaliści są zobowiązani do udziału w warsztatach wokalnych w Teatrze Variete Muza 

oraz próbie generalnej zgodnie z terminarzem określonym w punkcie IV. podpunkcie 5 

niniejszego regulaminu.   

5. Terminy i miejsca przygotowań dla półfinalistów występujących na koncercie finałowym 

Karaoke Super Star w Mielnie: 

a) warsztaty wokalne będą odbywały się w Teatrze Variete Muza w Koszalinie w dniach:  

• 10.08.207. (czwartek) w godz. 11:00 - 15:00 – dla półfinalistów z dnia 

09.08.2017  

• 11.08.2017. (piątek) w godz. 11:00 - 15:00 – dla półfinalistów z dnia 

10.08.2017   

• w dniu12.08.2017 (sobota) w godz. 10:00 -14:00 – dla półfinalistów z dnia 

11.08.2017   

b) próba generalna na scenie głównej ustawionej na deptaku przy ul. Kościuszki w 

Mielnie: sobota 12.08.2017. od godz. 15:00 

 

IV. Jury oraz kryteria oceny 

1. W eliminacjach klubowych skład jury jest następujący – przedstawiciel 

Organizatora, przedstawiciel Teatru Variete Muza,  przedstawiciel Burmistrza 

Mielna oraz przedstawiciel klubu, w którym odbywają się eliminacje (max 4 

osoby). W przypadku braku jednoznacznego wyniku eliminacji głos decydujący 

ma przedstawiciel Organizatora. 

2. Podczas koncertu finałowego Karaoke Super Star uczestników oceniać będzie 

jury złożone z członków zespołu Poparzeni Kawą Trzy, Burmistrza Mielna oraz 

przedstawiciela Organizatora. 

       3. Główne kryteria oceny: 

Ocena występu jest dokonywana na podstawie: 

▪ predyspozycji wokalnych  

▪ interpretacji utworu 

▪ doboru utworu 

▪ ogólnego wrażenia artystycznego 



▪ reakcji publiczności. 

Decyzje jury są ostateczne. 

 

V. Prawa do wizerunku i wykonań 

Uczestnicy biorący udział w Karaoke Super Star,   wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku związanego z konkursem i wszystkimi konkursowymi wykonaniami. Uczestnicy 

Karaoke Super Star równocześnie zrzekają się materialnych praw autorskich oraz 

ewentualnych roszczeń finansowych wynikających z wykorzystania ich wizerunku związanego z 

konkursem lub wykonań konkursowych na wszystkich polach eksploatacji. 

 

VI. Interpretacja regulaminu 

Organizator zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadku uzasadnionej 

konieczności. 

W kwestiach spornych nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji, 

decydujący głos posiada Organizator imprezy. 

 


