
 

Regulamin konkursu wokalnego  

The Voice Of Nine 

 

 

 

1. The Voice Of Nine jest konkursem wokalnym, międzyszkolnym. 

2. Aby zgłosić się do konkursu należy do 20 listopada wysłać skan dokumentów 

otrzymanych od organizatora, na adres mailowy: samorzad.ploix@op.pl  

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać filmik z nagraniem śpiewanej piosenki 

do 27.11.2020 roku, na adres mailowy: samorzad.ploix@op.pl 

4. Na filmiku musi być widoczny prezentujący się uczestnik konkursu. 

5. Przesłane nagrania trafiają do jury, za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu. 

6. Nagrania  nie będą rozpowszechniane bez wiedzy uczestników i (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) opiekunów prawnych uczestników.  

7. Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać skany wszystkich dokumentów. Muszą 

być one podpisane przez opiekuna prawnego/rodzica lub pełnoletniego uczestnika.  

8. Brak kompletu dokumentów uniemożliwia wpisanie zgłoszonej osoby na listę 

uczestników.  

9. Wiek uczestników: 10- 19 lat. 

10.  Podział na drużyny i przejście do następnego etapu ogłasza Samorząd Uczniowski 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu, za pośrednictwem strony 

The Voice Of Nine na Facebook’u oraz drogą mailową.  

11.  Piosenki do „bitew” (II etapu), przydzielone zostają każdemu uczestnikowi z osobna. 

12.  Piosenki przydziela trener danej drużyny.   

13.  Trener zaopatruje uczestnika w półplayback do przydzielonej piosenki. 

14.  Uczestnik ma prawo do skonsultowania swojej pracy z trenerem - maksymalnie 2 

razy i tylko w sposób online. 

15.  Przydzielone piosenki uczestnicy przygotowują i wysyłają do 18.12.2020 roku na 

adres mailowy: samorzad.ploix@op.pl 

16.  O wynikach bitew uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. 

17. Samorząd Uczniowski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu, 

ogłosi wyniki II etapu za pośrednictwem strony The Voice Of Nine na Facebook’u. 

18.  Konkurs finałowy odbędzie się w styczniu nowego roku. W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej, będzie mieć on formę zdalną lub stacjonarną. Forma zdalna: 

uczestnicy, którzy przeszli do finału przesyłają przydzielone im piosenki (z etapu 

bitew) na podany już adres mailowy Samorządu Uczniowskiego. Mogą być to te same 
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nagrania, przygotowane przez uczestnika w II etapie lub nagrane na nowo. Z nagrań 

zostanie stworzony jeden film, który zostanie udostępniony na Facebook’u konkursu 

The Voice Of Nine. Odbędzie się głosowanie jury, z wyłączeniem trenera danego 

uczestnika oraz głosowanie publiczności.  

Forma stacjonarna: koncert finałowy odbędzie się w budynku Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr IX w Opolu z obecnością jury i publiczności. Na Facebook’u 

konkursu The Voice Of Nine będzie prowadzony live z konkursu. Odbędzie się 

głosowanie jury, z wyłączeniem trenera danego uczestnika oraz głosowanie 

publiczności.  

19. Tytuły do zdobycia w finale: „The Voice Of Nine” oraz „Głos publiczności The Voice 

Of Nine” 

20.  Informacje dotyczące przebiegu konkursu będą przekazywane drogą mailową oraz na 

stronie na Facebook’u The Voice Of Nine. 

21.  Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr IX w Opolu. 

22. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 


