
I Ogólnopolski Konkurs Piosenki 2021 CINEMA 
VOCALE edycja online organizowanym przez 
Szkole Muzyczna CASIO w Stargardzie 

Do udziału w Konkursie zapraszamy wokalistów solo oraz zespoły wokalne wszystkich typów. Udział w konkursie wiąże 
się z przesłaniem filmu z utworem o tematyce filmowej (też bajki) a capella lub z towarzyszeniem akompaniamentu, 

czy też podkładu.

Termin zgłoszenia mija 28 marca 2021 roku.


Specyfika nagrań:

1. Na nagraniu musi być widoczna sylwetka wykonawcy

2. Nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować nie składać z kilku ujęć). Powinno być 

jak najbardziej surowe, zbliżone do warunków koncertowych. Bez nagrań studyjnych.

3. Film musi być nagrywany w poziomie

4. Nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status 

filmu niepubliczny.

5. Link do nagrania należy dołączyć w jednym mailu razem z formularzem zgłoszenia

6. W opisie filmu należy umieścić imię i nazwisko wykonawcy - kompozytor/twórca i nazwa utworu

7. Dopuszczone jest wykonywanie piosenki z pomocą tekstu czy nut

8. Nagranie nie może nosić śladów jakiegokolwiek „czyszczenia, strojenia” głosu. Takie nagranie jest od razu 

dyskwalifikowane.

9. W sytuacji gdy uczestnik nie jest pełnoletni zgłoszenie wysyła rodzic lub opiekun prawny w jego imieniu

10. Długość nagrania - Maksymalnie 10 minut


W celu zgłoszenia należy:


1. wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.casiostargard/konkurs i podpisany odesłać na adres : 
casiostargard@gmail.com

2. Dokonać opłaty wpisowej w wysokości 80zl na konto Szkoły - szkoła muzyczna CASIO w Stargardzie ul. 

Nowakowskiego 16 73-110 Stargard konto mbank 48 1140 2004 0000 3002 7497 3838 tytułem : opłata za 
konkurs imię i nazwisko uczestnika


3. Dołączyć do maila potwierdzenie wykonania opłaty

4. Dołączyć film 


Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla I II i III miejsca oraz drobne upominki muzyczne przy wyróżnieniach. 
Nagrody i miejsca będziemy przyznawać według następujących kategorii:

I - Do lat 10 

II - 11-18 lat

III - Dorośli


Cel imprezy:

Rozwijanie aktywności muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

Popularyzacja śpiewu

Zdobycie doświadczenia i wiedzy w zakresie sztuki wokalnej


Uczestników oceniać będzie profesjonalne JURY składające się z absolwentów Akademii Muzycznych, czynnych 
muzyków i nauczycieli zwracając uwagę na poprawność emisyjną, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne.

Werdykt JURY jest ostateczny i nie podlega zmianom. 

Ogłoszenie wyników będzie przesłane do uczestników drogą mailową oraz umieszczone zostanie na naszym fanpage u 
szkoły. Przewidziany jest koncert laureatów online z nadesłanych filmików.


Więcej informacji pod nr telefonu  661852470, 511919089

casiostargard@gmail.com lub Fanpage szkoły: Casio Szkoła Muzyczna Stargard


Zapraszamy do udziału!

Z pozdrowieniami Organizatorzy :)
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