
REGULAMIN KONKURSU SZANTOWEGO 
 „Bursztynowy Ster”  

 
Organizator: Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM i LOM SPARTAKUS 
Finał Konkursu: 30 sierpnia 2016 r., impreza towarzysząca obchodom Święta Solidarności 
Termin zgłoszeń: do 10 czerwca 2016 r. 
 

Konkurs Szantowy „Bursztynowy Ster” to Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej 
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS w Gdańsku we 
współpracy z Centrum SOLIDARNOŚCI w Gdańsku. 
 
Celem Konkursu jest: 

- odnajdywanie młodych talentów muzycznych, 
- wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, 
- propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 
- propagowanie aktywnej turystyki wśród uczestników i słuchaczy, 
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów,  
- popularyzacja piosenek żeglarskich i turystycznych, 
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 
- kultura przebywania w naturze, życie w zgodzie z naturą, promocja outdoorowego   
  stylu życia. 

 
I. ZASADY KONKURSU 

 
1. Do udziału w Konkursie Organizatorzy zapraszają zespoły i solistów ze szkół 

ponadgimnazjalnych, różnych instytucji i organizacji młodzieżowych oraz studentów. 
 
2. Finał Konkursu i prezentacje wykonawców odbędą się  30 sierpnia 2016 r. podczas obchodów 

Święta Solidarności w Gdańsku. 
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest: 

- zgłoszenie udziału poprzez przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania z strony 
Organizatora:   www.bursztynowym.pl ) na adres: 

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe  SPARTAKUS 
80-336 Gdańsk-Oliwa, ul. Czyżewskiego 30A 

lub drogą elektroniczną na adres fundacja.bs@interia.pl 
- do Karty Zgłoszenia należy dołączyć nośnik z nagranymi 2 piosenkami/szantami 
śpiewanymi przez kandydata  w formacie mp3, avi lub wma lub przesłanie swoich plików 
muzycznych drogą elektroniczną  na adres Organizatora: fundacja.bs@interia.pl 

 
4. Termin przesyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2016 r. 

 
5. Każdy uczestnik/wykonawca zakwalifikowany do udziału w Finale Konkursu jest  zobowiązany 

do rejestracji w dniu konkursu w Punkcie informacyjnym w Gdańsku,  Plac  Solidarności, 
okazując dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 
6. Zgłoszenia do udziału w Konkursie mogą dokonywać: szkoły, uczelnie, instytucje kultury 

rządowe i pozarządowe takie jak domy kultury, fundacje, stowarzyszenia, szkoły śpiewu, 
drużyny harcerskie. Z jednego ośrodka nie może być więcej niż 2 wykonawców.  

 
7.  Pod pojęciem piosenka turystyczna należy rozumieć piosenkę, którą można zaśpiewać przy 

ognisku, w górach, na rajdzie.  



Pod pojęciem piosenka żeglarska należy rozumieć ogół pieśni i piosenek o tematyce 

żeglarskiej, włączając w to współczesną poetycką balladę marynistyczną oraz szantę 
tradycyjną. 
 

8.  Preferowane jest własne instrumentarium Jeżeli jednak wykonawca wykorzystuje w czasie 
występu nośnik z półplaybackiem, nie może on zawierać nagranych chórków ani głosów 
solowych. Organizatorzy nie zapewniają instrumentarium. Nośnik z podkładem muzycznym  
należy przekazać przed konkursem akustykowi lub przesłać w wyznaczonym  terminie na adres 
Organizatora. Opiekun grupy,  dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może 
jedynie akompaniować  lub dyrygować. Piosenki można śpiewać a’capella. 

 

9. Kategorie wykonawców:  
- soliści, solista to wokalista śpiewający i grający na instrumencie (jury może przyznać  
  dodatkowy punkt za instrument), wokalista śpiewający z 1 akompaniatorem lub wokalista 
śpiewający do podkładu, śpiew a’capella. 
- zespoły (do 9 osób), duety będą oceniane jak zespół. 

 
10.  Wiek uczestników: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (maksymalny wiek 

uczestnika to ukończone 25 lat w dniu Finału Konkursu). 
 

11. Jury oceniać będzie:  
- dobór repertuaru 
- opracowanie muzyczne 
- poziom warsztatu wykonawczego 
- ogólny wyraz artystyczny 

 

12. Czas prezentacji 1 utworu nie powinien przekroczyć 4 minut. 
 

13. Nagroda Główna - statuetka „BURSZTYNOWY STER” oraz  nagrody rzeczowe za miejsca I, 
II i III w każdej kategorii. 

 

14. Z Konkursu „Bursztynowy Ster” będzie wydana płyta CD z utworami Finalistów. 
 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest bezpłatne.    
2. Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące. 
3. Jury powołane przez organizatora zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 

taka konieczność. 
4. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki 

udziału w Konkursie; 
5. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do 

którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem; 
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM 

www.bursztynowym.pl 
7. Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w Regulaminie podyktowanych uzasadnionymi 

względami organizacyjnymi. 
 
Kontakt do Organizatora: 
Liceum Ogólnokształcące Mundurowe  SPARTAKUS 
80-336 Gdańsk-Oliwa 
ul. Czyżewskiego 30A 
tel. 58/305 34 99 lub 668 159 277 
e-mail: fundacja.bs@interia.pl 
www.bursztynowym.pl 
www.liceumspartakus.pl 


