
Regulamin  rekrutacji  online  do 

polonijnej grupy wokalnej  
I. ORGANIZATOR: 

FUNDACJA Green Team 

 
II. CEL ZAŁOŻENIA POLONIJNEJ GRUPY WOKALNEJ  
 

• zjednoczenie dzieci i młodzieży polonijnej, 
• wyszukanie talentów, zdolności artystycznych, 
• reprezentowanie Polskiej sztuki i kultury na całym świecie, 

• promowanie aktywności młodzieżowej i rozwijania ich pasji, 
zainteresowań muzycznych i artystycznych, 

• promocja nowoczesnych technologii w dostępie do sztuki i kultury. 

• pobudzenie aktywności kulturalno-artystycznej  

• doskonalenie w mowie i piśmie języka polskiego,  

• budowanie przynależności narodowej, 
 
 

III. NAZWA POLONIJNEJ GRUPY WOKALNEJ – docelowa nazwa reprezentacyjnej  
grupy wokalnej zostanie nadana po jej utworzeniu a  przed promocją pierwszego 
publicznego wykonania utworu.  

 
IV. UCZESTNICY: 

 
Dzieci i młodzież polonijna z całego świata w przedziale wiekowym 10-16 lat. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU w rekrutacji : 
1) Przesłanie:  

- zgłoszenia, 
- oświadczenia RODO, 
- nagrania wideo  
Nagranie wideo: 
powinno zawierać śpiew kandydata w języku polskim wykonany a capella 
Długość nagrania powinna trwać  od 2 do 3 minut. Nagrania należy przesyłać w 
formacie MP4 przez stronę https://wetransfer.com/  lub przez Dysk Google na 
adres e-mail: wokalisci.green.team@gmail.com 
 

2) posiadanie doświadczenia muzyczno-wokalnego lub wybitnych zdolności 
wokalnych 

3) gotowość do jednogodzinnych regularnych spotkań, minimum dwa razy w 

https://wetransfer.com/
mailto:wokalisci.green.team@gmail.com


miesiącu  
4) otwartość i gotowość do wykonywania utworów z solówkami oraz z podziałami 

na głosy  
5) wyrażenie zgody na opublikowane w Internecie  przez Fundację Green Team 

przesłanych prac i wykorzystywania ich w celach promocyjnych 
Organizator zaleca polubienie i śledzenie strony 
https://www.facebook.com/greenteamfundacja w celach informacyjnych 
oraz w  umożliwieniu udoskonalenia komunikacji uzupełniającej.  

 
VI. SPOSÓB REKRUTOWANIA online: 

 
1. Zgłoszenie kierujemy na adres e-mail: 

 wokalisci.green.team@gmail.com 
W zgłoszeniu należy złączyć nagranie wideo(w formacie: mp4 ), na którym 
uczestnik zaśpiewa w języku polskim, skan z wypełnionym i podpisanym 
odręcznie oświadczeniem RODO (zał.nr1) oraz wypełnioną kartą kwalifikacyjną 
(zał. nr 2). 

2. Termin przesłania zgłoszeń do 28.02.2021r. 
 
 

VII. WYNIKI REKRUTACJI: 
 
Wyłonienie osób do przedmiotowej  grupy  wokalnej odbędzie się decyzją  
powołanej  komisji  Jury w osobach: 
1) Nicole Kulesza 

2) Piotr Tłustochowicz 
3) Mateusz Kosmaciński 

Oczekiwana  ilość zakwalifikowanych uczestników – 15 osób  
W przypadku braku zgłoszenia zadawalającej ilości osób spełniających 
oczekiwane umiejętności wokalne,  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminu zakończenia rekrutacji, oraz dopuszcza możliwość rekrutacji 
uzupełniającej.  
UWAGA!  W zasadnych przypadkach dopuszcza się możliwość zażądania 
indywidualnego spotkania online z komisją Jury lub któregoś z jej członków i 
prezentacji umiejętności wokalnych „na żywo”  
 

VIII. PRZEPISY OGÓLNE: 
 

1. Rekrutacja prowadzona jest w formie konkursowej i realizowana jest  w 
całości online. 

https://www.facebook.com/greenteamfundacja
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2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
3. Rekrutacja nie obciąża w żaden sposób odpowiedzialnością serwisu 

Facebook. 
4. Udział w rekrutacji  jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia praw autor-

skich do swojej produkcji rekrutacyjnej na organizatora. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane poda-

niem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 
7. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i 

dokumentów zgłoszeniowych. 
8. Zgłoszenia mogą zostać   opublikowanie na stronach internetowych,         z 

podaniem imienia i nazwiska, wieku i kraju zamieszkania Uczestników re-
krutacji konkursowej . 

9. Prace rekrutacyjne muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepu-
blikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobcią-
żonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego wykorzysta-
nia nadesłanych  prac w różnych formach (publikacje, wystawy itd..) 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regu-
laminie oraz przerwania lub odwołania rekrutacji do grupy wokalnej. In-
formacje o zmianach regulaminu lub o przerwaniu czy odwołaniu kon-
kursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej https://www.face-
book.com/greenteamfundacja 

12. Organizator zaleca polubienie i śledzenie w/w strony w celach infor-
macyjnych i ulepszeniu ogólnej komunikacji ze stronami zainteresowanymi. 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkur-
sie. 
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