
Regulamin The Voice of Monnet 

Organizator: 

1. Organizatorem konkursu THE VOICE OF MONNET jest Monnet International School 
z siedzibą przy ulicy Belwederskiej 6a w Warszawie, pod kierownictwem Pani Dyrektor 

Hanny Buśkiewicz - Piskorskiej. 
2. Wszelkie prawa i pomysły są zastrzeżone i należą do Monnet International School.

3. Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie ich wizerunku audio i video do promocji Szkoły na portalach 
internetowych oraz mediach społecznościowych.


Cele i założenia konkursu: 

Konkurs wokalny The Voice of Monnet ma za zadanie propagowanie współczesnej 
twórczości wokalnej - polskiej i anglojęzycznej. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z 

półplaybacków  instrumentalnych - gotowych podkładów muzycznych.

Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko uczniowie programów PYP, MYP i DP Monnet 

International School.


Ramy czasowe: 

 1. Zgłoszenia do 28.02. 2019 - zapis imienia i nazwiska na liście w sekretariacie przy 
ulicy Stępińskiej dla PYP, przy ulicy Belwederskiej MYP oraz DP. 

2. Przesłuchania w ciemno 5-6 marca 2020 - ogłoszenia dla uczestników i uczniów na 
plakatach w szkole. 

3. Bitwy - pokaz duetów laureatów 13.03.2020. 

4. Finał oraz rozdanie nagród 19.03.2020r. 

Repertuar konkursu: 

Organizator nie definiuje stylistyki prezentowanych utworów. Mogą być nimi piosenki z 
szeroko rozumianego repertuaru muzyki rozrywkowej.


Jury Konkursu ocenia dwie równoległe warstwy artystyczne:

a) odpowiednio zinterpretowany i dostosowany do wieku uczestnika,

b) muzyczny aspekt utworu (interpretacja, intonacja, barwa głosu itp.


Rekrutacja: 

Etap I: do 28.02.2020 zapisz swoje zgłoszenie na liście w sekretariacie, tytuł piosenki 
oraz email.


Etap II: przesłuchania w ciemno 5-6.03.2020 na sali teatralnej w budynku na ul. 
Belwederskiej 6a, godziny przesłuchań zostana podane dla każdego programu: PYP, 

MYP, DP na plakatach oraz na stronie internetowej.




Etap III: warsztaty dla duetów do Bitew, po przesłuchaniach w ciemno i wyborze trenera - 
6-12 03.2020 r. 

Etap IV: BITWY 13.03.2020 r. - wyłonienie laureatów

Etap V: 19.03.2020 r. finał talentów i rozdanie nagród dla kategorii wiekowych


Liczba uczestników: 
Nie ma limitu zgłoszeń do ETAPU I 

Warunki występu na scenie: 
W konkursie mogą brać udział soliści występujący z towarzyszeniem 

akompaniamentu fortepianu lub gitary oraz gotowego podkładu muzycznego. 
Obsługę techniczną na scenie zapewnia Organizator. 

Nagrody i wyróżnienia: 

Organizator Konkursu zapewnia nagrody dla każdej kategorii wiekowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z miejsc na rzecz 

przyznania nagrody ex-aequo oraz do przyznania dodatkowych nagród i 
wyróżnień. Laureatów Konkursu w Finale wyłania cztero-osobowe Jury - trzech 

trenerów wokalnych oraz Dyrektor Szkoły. Wszystkie decyzje podjęte przez Jury są 
ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.


Kategorie wiekowe: 

I - PYP 
II - MYP 
III - DP 

Uczestnicy niepełnoletni 
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą samodzielnie zgłaszać 

swoją kandydaturę, muszą jednak uzyskać na to zgodę rodzica/opiekuna 
oraz dołączyć do zgłoszenia podpisane przez niego oświadczenie 

następującej treści: 

Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię i 
nazwisko) w Konkursie wokalnym The Voice of Monnet 2020 organizowanym przez 

Monnet International School w Warszawie. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

treść. 
Data, podpis 


