Regulamin I Gminnego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej

„Wiosenne spotkania wokalne”
Młodzieszyn 2017
I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
Urząd Gminy Młodzieszyn
II. Termin konkursu: 20 marca 2017 r.
III. Cele konkursu:
1. Popularyzacja piosenek o tematyce wiosennej lub miłosnej.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Możliwość prezentacji umiejętności wokalnych.
4. Integracja i promowanie aktywności twórczej.
IV. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego
regulaminu.
3. Uczestnikami konkursu mogą być tylko soliści.
4. Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania 1 piosenki.
5. Formy aranżu:
 akompaniament na żywo
 pół-playback na płycie CD lub Pendrive
 wykonanie a cappella
VI. Nagrody:
1. Jury konkursowe powołane przez organizatora będzie oceniać w czterech
kategoriach wiekowych:
 I kategoria: klasy 0-III Szkoła Podstawowa
 II kategoria: klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
 III kategoria: Gimnazjum i młodzież do 25 lat
 IV kategoria: dorośli powyżej 25 lat
2. Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej.
3. Ocenie podlegać będą:
 umiejętności wokalne (intonacja, emisja głosu i dykcja)
 dobór repertuaru
 interpretacja utworu
 ogólny wyraz artystyczny
4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród:
20 marca 2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25

VII. Informacje ogólne:
1. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: gok@mlodzieszyn.pl
lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie,
ul. Wyszogrodzka 25 do dnia: 10 marca 2017 r.
2. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły lub instytucji) w celach
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania
zdjęć z ich udziałem w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz
w innych formach utrwaleń.
5. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja warunków przeglądu.
Wszelkich informacji organizacyjnych udziela:
Małgorzata Hetman, tel. 501 513 934

