
Jaworznicki Przegląd Piosenki Coverowej  
Portalu Jaw.pl w Jaworznie

REGULAMIN KONKURSU

Portal Jaw.pl zaprasza chętnych do udziału w Jaworznickim Przeglądzie Piosenki Coverowej. 
Zaproszenie do Przeglądu skierowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i nie tylko, w wieku do 
14 lat oraz od 15 lat, ze względu na podział na kategorie.

Pojęcia użyte w regulaminie: 

Organizator – Portal Jaw.pl 
 Przegląd – Jaworznicki Przegląd piosenki Coverowej 
Jury – Jury Jaworznickiego przeglądu piosenki Coverowej 
Uczestnik - artysta/wokalista/osoba, która przesłała swoje zgłoszenie do Organizatora 
Laureat – jedna z 3 osób spośród Uczestników, która zdobyła nagrody

 1. Konkurs potrwa od momentu ogłoszenia tj. od dnia …11.05.2021r. do fnału,

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach oraz kategoriach wiekowych: - 
etap 1 – nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail Organizatora od dnia….11.05.2021 do dnia…31.05.2021 
-
etap 2 – nagrania w siedzibie Organizatora  tzw. fnał, jeden dzień między 14 a 18.06.2021, godz 
14:00..
kategoria 1. do lat 14
Kategoria 2 OPEN. od lat 15

3. Etap 1: Zgłoszenia
a) Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: - link do zamieszczonego w serwisie YouTube (wideo 
niepubliczne) nagrania swojego wykonania dowolnie wybranej piosenki ze spektrum piosenki 
coverowej -
 b) Zgłoszenia należy przesyłać na adres …jppc.jaw.pl@gmail.com….najpóźniej do dnia …31.05.2021, 
do godz. 23:59. 

4. Kwalifkacja do etapu 2
 a) Uczestnicy Konkursu, którzy prześlą prawidłowe zgłoszenia na adres podany w regulaminie 
poddani zostaną wstępnej selekcji Jury. 
b) Jury oceniać będzie m.in. jakość wykonania wybranych przez Uczestnika piosenek oraz ich 
interpretację. 
c) Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Uczestników zaproszonych do etapu 2. 
d) Uczestnicy zakwalifkowani do etapu 2 zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo. Ponadto ich 
lista zostanie opublikowana na stronie Organizatora: www.jaw.pl



5. Etap 2: Przesłuchania 
a) Występy odbędą się jednego dnia, między 14 a 18.06.2021r. o godz 14., w siedzibie Organizatora w
obecności Jury (Jaworzno, ul. Świętej Barbary 7). 
b) Występ zakończy wybór trzech Laureatów, którzy zdobędą nagrody
d) Nie ma możliwości zmiany terminu przesłuchania na prośbę Uczestnika. 
e) Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu i wyżywienia. 

6. Nagrody Organizator zapewnia nagrody  dla Laureatów Konkursu:

Opłacenie należnego podatku leży po stronie Laureata. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


