
Załącznik do uchwały  nr ……./2020 

                                                                              Zarządu Powiatu Drawskiego 

                                                                 z dnia ………..2020 r. 

 

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANNY JANTAR 

 

      § 1 

          ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Drawski z partnerami: Powiatem Łobeskim 

i Powiatem Świdwińskim Celem konkursu jest upamiętnienie dorobku artystycznego 

artystki Anny Jantar w związku z jej 70 urodzinami.   

 

      § 2  

          UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy powiatu drawskiego, łobeskiego oraz 

świdwińskiego 

2. Uczestnikami konkursu stają się wykonawcy piosenek Anny Jantar, tj.: soliści oraz 

zespoły. 

 

      § 3 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie maksymalnie 2 utwory z repertuaru 

Anny Jantar i przesyłają je na nośniku elektronicznym lub wskazują link dostępu do 

nagranych utworów wraz z kartą zgłoszenia do 10.07.2020 r.  

3. Kartę zgłoszenia, która zwierana dane dostępu do utworów lub nośnik elektroniczny 

należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., 

Pl. E. Orzeszkowej 3 (z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Piosenki Anny Jantar”)          

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020 r.  

4. Utwory nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie. 

6. Laureaci zaprezentują się na scenie 26 lipca 2020 r. podczas finałowego koncertu 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

      § 4 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły            

ustalone przez starostów powiatu: drawskiego, łobeskiego  i świdwińskiego: 

 

 I miejsce  ......................  nagroda o wartości 1000,00 złotych; 

 II miejsce  .....................  nagroda o wartości 800,00 złotych; 

 III miejsce  ....................  nagroda o wartości 500,00 złotych; 

2. Przewidziane są również dodatkowe nagrody, oraz wyróżnienia, których fundatorami 

są Zachodniopomorski Związek Celowy Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Gazeta 

Pojezierze Drawskie, Starosta Świdwiński, Starosta Łobeski i inni. 

3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą 

elektroniczną o miejscu uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród. 

5. Występy będzie oceniać trzyosobowe jury, w składzie -  po jednej osobie z każdego 

powiatu.   

 

§ 5 

 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga 

Organizator konkursu. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu lub okresu jego 

trwania, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników..  

3. Nadesłane nagrania wraz z nośnikami elektronicznymi stają się własnością 

organizatora konkursu. 

4. Zgłoszone do konkursu nagrania nie będą odsyłane autorom. 

 

 


