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Regulamin VI Przeglądu Wokalnego SONORO, 2023 Oleśnica 

I Organizator:  

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica 

sekretariat@mokis.info, tel. 71 314-22-03 

II Przedmiot i cele konkursu: 

1. Repertuar i motyw przewodni Przeglądu: utwory polskie i zagraniczne, które powstały w pierwszej 

dekadzie XXI wieku pomiędzy rokiem 2000 a 2009.  

2. Popularyzacja śpiewania piosenek, twórczości muzycznej wśród mieszkańców miasta Oleśnicy, powiatu 

oleśnickiego i województwa dolnośląskiego. 

3. Promocja utalentowanych osób. 

4. Popularyzacja zajęć wokalnych jako formy ekspresji i rozwoju osobistego. 

III Terminy: 

1. Do 15.03.2023 r. – zgłoszenia udziału (przesłanie formularza online i linka do nagrania) 

2. 17.03.2023 r. – I etap wewnętrzny: ocena jury i wybór osób, które wezmą udział w II etapie Przeglądu  

3. 14.04.2023 r. – II etap Przeglądu: przesłuchania na żywo przed jury 

4. Do 17.04.2023 r. – publiczne ogłoszenie wyników na stronie www.mokis.info 

5. Koncert laureatów i wyróżnionych – 4.06.2023 r. w trakcie Dni Oleśnicy lub inny termin i miejsce. 

IV Soliści i duety w kategoriach: 

1. szkoły podstawowe klasy I-III 

2. szkoły podstawowe klasy IV-VI  

3. szkoły podstawowe klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe 

4. dorośli 18+ 

V Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie do 15 marca 2023 r. do godz. 23:59 

internetowego formularza zgłoszenia, który dostępny jest na stronie www.mokis.info razem z linkiem do 

materiału filmowego z nagraniem występu.  

2. Uczestnicy Przeglądu śpiewają na żywo wybraną piosenkę z repertuaru muzyki, która powstała w 

pierwszej dekadzie XXI wieku pomiędzy rokiem 2000 a 2010, wykorzystując do tego wybrany przez siebie 

podkład muzyczny, nagrywają film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesyłają 

link do nagrania w internetowym formularzu (link do serwisu wetransfer.com lub link do serwisu YouTube).  

3. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści lub duety w obrębie każdej z czterech kategorii. O kategorii 

duetu decyduje wiek starszego uczestnika. 

4. Wybrana piosenka musi być wykonana na żywo, bez użycia mikrofonu i playbacku.  

5. Do nagrania musi być użyty podkład muzyczny. Nie ma możliwości wykonywania utworu do własnego 

akompaniamentu instrumentów na żywo lub akompaniamentu instrumentalnego wykonywanego na żywo 

przez osoby trzecie.  

mailto:sekretariat@mokis.info
http://www.mokis.info/
http://www.mokis.info/
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6. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane dowolnym urządzeniem (np. telefonem 

komórkowym). Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080.  

7. Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (preferowany), avi, wmv.  

8. Nagranie musi być zrealizowane w układzie poziomym w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu 

statywu.  

9. W przypadku, kiedy nadesłany film nie będzie spełniał warunków określonych w niniejszym regulaminie, 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym Uczestnika.  

10. Zgłoszenie może zostać złożone indywidualnie lub w imieniu instytucji/organizacji, którą Uczestnik 

reprezentuje. Nie ma limitu ilości reprezentantów. 

11. Po otrzymaniu kompletnego internetowego formularza zgłoszenia wraz z linkiem do materiału filmowego 

z nagraniem występu Organizator potwierdzi ten fakt mailowo na adres podany przez Uczestnika w 

zgłoszeniu. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego 

wiadomości i nieuczestniczeniem w Przeglądzie.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyn. O zmianach do Regulaminu Organizator będzie informował na stronie www.mokis.info.  

VI Kryteria oceny:  

1. Dobór repertuaru do wieku uczestnika 

2. Dykcja  

3. Interpretacja utworu  

4. Poprawność pod względem rytmicznym  

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

VII Przebieg VI Przeglądu Wokalnego SONORO: 

1. Do 15.03.2023 r. do godz. 23:59 Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez formularz 

zgłoszeniowy online (załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnika Przeglądu jest dokumentem poglądowym. 

Te same pola zawiera formularz elektroniczny). 

2. Do 17.03.2023 r. Organizator w I etapie wewnętrznym Przeglądu wybiera z każdej kategorii 

Wykonawców, którzy przejdą do II etapu Przeglądu, minimum 10 osób. 

3. 14 kwietnia 2023 r. Organizator zaprosi uczestników II etapu na zamknięte przesłuchania z jury. Termin i 

harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony na stronie Organizatora www.mokis.info. 

4. Celem przesłuchań jest wybranie przez jury po jednym laureacie z każdej kategorii i osoby wyróżnione.  

5. Do 17.04.2023 r. Organizator ogłosi wyniki Przeglądu na stronie internetowej www.mokis.info. 

6. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym nastąpi w trakcie specjalnego koncertu – 4 czerwca 2023 r. 

w trakcie Dni Oleśnicy. 

VIII Nagrody: 

1. Laureaci i wyróżnieni 4.06 2023 r. wystąpią na dedykowanym koncercie, który odbędzie się w ramach 

DNI OLEŚNICY.  

2. Laureaci zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami o wartości do 150 zł i upominkami. 

http://www.mokis.info/
http://www.mokis.info/
http://www.mokis.info/
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IX Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 

Oleśnica ul. Jana Kochanowskiego 4 reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314-22-03, 

adres e-mail: sekretariat@mokis.info. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres 

email: meksoft@vp.pl. 

2. Celem zbierania danych jest organizacja Przeglądu i realizacja działań statutowych instytucji. Dane 

osobowe Uczestników Przeglądu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Przeglądu (w 

zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Przeglądu, w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji 

wybranych występów, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej), a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Przetwarzanie przez Organizatora podanych w Karcie zgłoszenia danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi 

przeprowadzenia Przeglądu i umożliwienie uczestnikom Przeglądu wzięcia w nim udziału, opublikowanie 

informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów. 

4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie 

potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane. 

f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Przeglądu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, jaki dotyczy 

wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, 

podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

6. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

X Zgody uczestników 

1. Uczestnicy Przeglądu i Opiekunowie prawni Uczestników Przeglądu uczestników którzy w dniu 

zgłoszenia nie ukończyli 18 roku życia wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska (imienia i 

nazwiska Uczestnika Przeglądu) na stronie internetowej www.mokis.info, na profilu Facebookowym 

mailto:sekretariat@mokis.info
mailto:meksoft@vp.pl
http://www.mokis.info/


Regulamin VI Przeglądu Wokalnego SONORO, 2023 Oleśnica 

 

Strona 5 z 11 
 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy oraz w zainteresowanych mediach. 

2. Uczestnicy i opiekunowie prawni Uczestników Przeglądu uczestników którzy w dniu zgłoszenia nie 

ukończyli 18 roku życia poprzez zgłoszenie do Przeglądu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie 

wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z Przeglądem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem 

filmowym i wizerunkiem Uczestnika, w tym na następujących polach eksploatacji:  

a) prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności statutowej; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

projektowej lub jej elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w 

pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i 

Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 

egzemplarzy utworu czy jego utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;  

c) wprowadzanie oryginału utworu lub jego elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwór 

utrwalono, do obrotu publicznego, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci 

wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub jego elementów do obrotu drogą przeniesienia 

własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w 

każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet;  

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 

ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w 

szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, 

wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych 

stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 

elektroniczną, głosowania internetowego, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub 

innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową 

(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

e) wykorzystanie utworu oraz jego elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów 

reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworu oraz jego 

elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp. - dotyczy 

działalności statutowej MOKIS. 

XI Reklamacje i odpowiedzialność  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Przeglądu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być 

składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Przeglądu. Adres 

Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.  

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.  
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3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz 

z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.  

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub usterki techniczne, 

uniemożliwiające wzięcie udziału w Przeglądzie przez jego Uczestników lub publiczność w drugim etapie 

konkursu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika Przeglądu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Przeglądu przez osoby 

nieuprawnione.  

XII Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie i zmian terminów, o czym bezzwłocznie 

poinformują Uczestników. 

2. Wszelkie wątpliwości powstałe na tle stosowania regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Bliższych informacji udziela koordynatorka wydarzenia w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 

Oleśnicy – Małgorzata Rokosz pracownik MOKiS, tel.: 530614622, mail: zapisy@mokis.info. 

4. Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia Uczestnika VI Przeglądu Wokalnego SONORO 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnika II etapu VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 (os. niepełnoletnia)  

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnika II etapu VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 (os. pełnoletnia)  

Załącznik nr 4 - Protokół wręczenia nagró 

 

 

  

mailto:zapisy@mokis.info
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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia uczestnika VI Przeglądu Wokalnego SONORO 

(wzór pól formularza internetowego dostępnego na stronie www.mokis.info) 

Formularz zgłoszenia uczestnika VI Przeglądu Wokalnego SONORO organizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy 

Imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestników (w przypadku duetu)*: 

Kontakt telefoniczny*: 

Kontakt mailowy*: 

Kategoria wiekowa Uczestnika (wybór jednej opcji)*: 

1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

2. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

3. uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

4. dorośli 18+ 

Imię i nazwisko instruktora (jeśli dotyczy): 

Repertuar (tytuł, autor tekstu i muzyki)*: 

Link do filmu - serwis Wetransfer lub Youtube*:  

Prosimy o informacje, jeśli mają Państwo specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w Przeglądzie: 

*pola wymagane 

Oświadczenia związane z udziałem w VI Przeglądzie Wokalnym SONORO  

Oświadczenie Uczestnika, Rodzica/Opiekuna Prawnego o zapoznaniu się z nowym Regulaminem VI 

Przeglądu Wokalnego SONORO  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin VI Przeglądu Wokalnego SONORO. 

Oświadczenie Uczestnika, Rodzica/Opiekuna Prawnego o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną zawartą w pkt. IX Regulaminu VI 

Przeglądu Wokalnego SONORO. 

Oświadczenie Uczestnika, Rodzica/Opiekuna Prawnego o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-

wych 

□ Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia w celu uczestnictwa w VI Przeglądzie 

Wokalnym SONORO organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy. 

Oświadczenie Uczestnika, Rodzica/Opiekuna Prawnego o zgodzie na zarządzanie materiałem 

filmowym i publikację wizerunku 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie zarządzanie materiałem filmowym i 

wizerunkiem moim/mojego dziecka. Organizator ma prawo do jego powielania, upowszechniania, 

http://www.mokis.info/
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udostępniania na polach eksploatacji wymienionych w pkt. X Regulaminu VI Przeglądu Wokalnego 

SONORO w ramach swojej działalności statutowej na stronie internetowej MOKiS (www.mokis.info), 

profilach internetowych zarządzanych przez MOKiS oraz w mediach w celu promocji i organizacji 

Przeglądu i działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.  
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Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnika II etapu VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 (os. 

niepełnoletnia)  

Część I – DANE OSOBOWE UCZESTNIKA VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………… 

Kategoria (proszę zaznaczyć właściwą): 

1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

2. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

3. uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

4. dorośli 18+ 

Imię i nazwisko rodzica uczestnika…………………………………………………………………………………. 

Kontakt – telefon………………………………………… 

Kontakt – mail…………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………. 

Część II – OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

Zapoznanie się z Regulaminem  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy VI Przeglądu Wokalnego SONORO 

organizowanego przez MOKiS w Oleśnicy. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną  

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach 

związanych z udziałem mojego dziecka w VI Przeglądzie Woklanym SONOR organizowanym przez MOKiS 

w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych 

osobowych. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie zarządzanie materiałem filmowym i 

wizerunkiem mojego dziecka. Organizator ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania na 

polach eksploatacji wymienionych w pkt. X Regulaminu VI Przeglądu Wokalnego SONORO w ramach swojej 

działalności statutowej na stronie internetowej MOKiS (www.mokis.info), profilach internetowych 

zarządzanych przez MOKiS oraz w mediach w celu promocji i organizacji Przeglądu i działań statutowych 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.  

□ Tak   □ Nie 

Oleśnica, dnia…………………………………… 

Czytelny podpis rodzica uczestnika………………………………………… 
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Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnika II etapu VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 (os. 

pełnoletnia)  

Część I – DANE OSOBOWE UCZESTNIKA VI Przeglądu Wokalnego SONORO 2023 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………… 

Kategoria: dorośli 18+ 

Kontakt – telefon………………………………………… 

Kontakt – mail…………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………. 

Część II – OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

Zapoznanie się z Regulaminem  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy VI Przeglądu Wokalnego SONORO 

organizowanego przez MOKiS w Oleśnicy. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną  

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich w celach związanych z 

udziałem moim  w VI Przeglądzie Woklanym SONOR organizowanym przez MOKiS w Oleśnicy i 

zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie zarządzanie materiałem filmowym i moim 

wizerunkiem. Organizator ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania na polach 

eksploatacji wymienionych w pkt. X Regulaminu VI Przeglądu Wokalnego SONORO w ramach swojej 

działalności statutowej na stronie internetowej MOKiS (www.mokis.info), profilach internetowych 

zarządzanych przez MOKiS oraz w mediach w celu promocji i organizacji Przeglądu i działań statutowych 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.  

□ Tak   □ Nie 

Oleśnica, dnia…………………………………… 

Czytelny podpis uczestnika………………………………………… 
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Załącznik nr 4 - Protokół wręczenia nagród 

Imię i nazwisko laureata ………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego laureata niepełnoletniego*: 

............................................................................ 

Adres: .................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość nagrody: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym kwituje przekazanie przyznanej nagrody: 

.......................................................................................................... 

(podpis pracownika MOKiS) 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że: 

- wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w 

dobrej wierze, 

- spełniam i akceptuje wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie VI Przeglądu Wokalnego 

SONORO 

 ………………………………………  ……………………………………………………………………… 

data, miejscowość   podpis laureata pełnoletniego/rodzica laureata* 


