
REGULAMIN
II Ogólnopolski Konkurs Radiowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na najciekawszy głos radiowy

„HALO, HALO… TU RADIO!”
zwany dalej Konkursem

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury

w Inwałdzie:
• Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel.: 33 875 39 45,
e-mail: biuro@kultura.andrychow.eu
• Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel.: 33 432 26 12,
e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

2. Partner Konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, ul. Krakowska 74.
3. Patronat medialny: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, ul. Krakowska 74. 

II. CELE KONKURSU:
1. Celami Konkursu są:

• zainteresowanie młodych słuchaczy lokalną rozgłośnią radiową, 
• aktywny udział słuchaczy rozgłośni w programie radiowym, 
• rozbudzenie zainteresowania literaturą i czytelnictwem,
• rozbudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia, 
• zainteresowanie warsztatem dziennikarza radiowego, 
• wyłonienie i promowanie talentów głosowej interpretacji tekstów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rozwoju i promocji, 
• umożliwienie twórczej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
• stworzenie możliwości rozwoju kulturalnego oraz wzbudzanie potrzeb kultury w środowisku lokalnym
i ogólnopolskim oraz zaspakajanie ich za pomocą zastosowania nowych form (on-line) przeprowadzania 
konkursów.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, studentów, dorosłych oraz

podopiecznych placówek pracy pozaszkolnej. Ma charakter otwarty.
2. Druga edycja Konkursu dedykowana jest tematowi miłości w literaturze polskiej i zagranicznej. Uczestnicy

Konkursu  mają  za  zadanie  wybrać  fragment  literatury  (z  wykluczeniem  poezji),  który  zinterpretują
głosowo i kolejno swoje nagranie głosowe wyślą do oceny konkursowej.

3. Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury w następujących grupach wiekowych:
• I grupa – uczestnicy w wieku 7 – 10 lat,
• II grupa – uczestnicy w wieku 11 – 15 lat,
• III grupa – uczestnicy w wieku 16 – 19 lat,
• IV grupa – uczestnicy w wieku powyżej 19 lat.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) zarejestrowanie prezentacji  uczestnika Konkursu poprzez zapis  dźwięku  (np.  dyktafonem) w formacie

MP3,
b) przesłanie  nagrania  drogą  elektroniczną  na  adres:  konkurs@kultura.andrychow.eu

Uwaga: Nazwa pliku powinna zawierać skróconą nazwę Konkursu, imię i nazwisko uczestnika oraz wiek,
czyli:  „Halo_Imię_Nazwisko_Wiek”.  Zalecamy  użycie  zewnętrznej  platformy  do  przesyłania  plików
o  pojemności  powyżej  20  mb  (np.  Dropbox,  Dysk  Google,  WeTransfer).  Szczegółowe  informacje
dotyczące  przykładowego  sposobu  wysłania  pliku  o  dużym  rozmiarze  zamieściliśmy  w  Rozdziale  VII
niniejszego Regulaminu, pt. „WeTransfer – POMOC”,

c) wypełnienie  „Formularza  zgłoszeniowego”  i  dostarczenie  do  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku
w Andrychowie lub do Wiejskiego Domu Kultury w Inwałdzie.
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5. Prezentacja powinna zawierać czytany fragment utworu w języku polskim.
6. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 6 minut.
7. Rejestracja  nagrania  powinna  zostać  wykonana  w  warunkach  domowych.  Nagranie  nie  może  być

montowane lub udoskonalane.
8. Udział  w  Konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  bezpłatne  reprodukowanie  prezentacji

w celach promocyjnych i marketingowych. Złożone prace konkursowe stają się własnością Organizatorów.

IV. TERMIN KONKURSU I ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:
1. Ocena prezentacji odbędzie się 24 lutego 2023 r. w siedzibie Organizatora tylko z udziałem Jury, bez udziału

publiczności.  Werdykt zostanie zamieszczony na stronach internetowych  www.kultura.andrychow.eu oraz
www.radioandrychow.pl po Gali Laureatów, która odbędzie się 3 marca 2023 r. Laureaci Konkursu zostaną
poinformowani o nominacji  do nagrody oraz udziału w Gali  Laureatów do dnia 27 lutego 2023 r.  drogą
telefoniczną lub mailową.

2. Kompletnego zgłoszenia  należy  dokonać  w nieprzekraczalnym terminie  do 17  lutego  2023  r. Zgłoszenia
nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Za kompletne zgłoszenie uznaje się spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa opisanych w niniejszym
Regulaminie. 

4. „Formularz zgłoszeniowy” dostępny:
• w wersji papierowej – w siedzibach Organizatorów
• do pobrania – www.kultura.andrychow.eu oraz www.radioandrychow.pl 

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Jury w poszczególnych grupach wiekowych oceniać będzie:

• oryginalność i interpretację tekstu, 
• walory głosowe,
• indywidualny charakter prezentacji, 
• dobór utworu.

2. Jury  przyzna  nagrody  i  wyróżnienia  dla  autorów  najciekawszych  interpretacji  tekstu  w  każdej  grupie
wiekowej.

3. Dyplomy,  nagrody  i  wyróżnienia  zostaną  wręczone  podczas  Gali  Laureatów,  która  odbędzie  się
3 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie.

4. Zwycięzcy  poszczególnych  grup wiekowych  zostaną  zaproszeni  do  udziału  w  audycji  radiowej  („Radio
Andrychów”) na żywo, w której zaprezentują swój konkursowy utwór.

5. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  rozumieniu

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018,
poz.  1000)  przez  Organizatora  w  celach  związanych  z  przeprowadzaniem  Konkursu,  w  szczególności
z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
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