Regulamin II GminnegoKonkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Sokołowski Słowik”
20.06.2020r.
I. Organizator:
Organizatorem II Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Sokołowski Słowik”jest
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
II. Cel:
1.
2.
3.
4.

Wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci oraz młodzieży.
Propagowanie kultury muzycznej oraz walorów artystycznych.
Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do solistów z Gminny Sokołów Małopolski w IV kategoriach:
- KATEGORIA I : dzieci w wieku przedszkolnym,
- KATEGORIA II: dzieci z klas I-III,
- KATEGORIA III: dzieci i młodzież z klas IV-VI
- KATEGORIA IV:młodzież z klas VII, VIII i szkoła średnia
IV. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzycznez gminy Sokołów Młp.
2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę dziecięca lub młodzieżową.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min., w innym wypadku Organizator zastrzega sobie
prawo do dyskwalifikacji uczestnika.
4. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących
używki.
5. Uczestnicy swoje utwory wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem
muzycznym wcześniej wysłanymlub dostarczonym do Organizatora.
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podpisanego
imieniem i nazwiskiem uczestnika podkładu muzycznegodo 16.06.2020r. osobiście do Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim lub drogą mailową na
adres: wokalne@mgoksir-sokolow.pl
7. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie http://www.mgoksir-sokolow.pl
V. Terminy:
1. Zgłoszenia i podkłady muzyczne należy wysłać do 16.06.2020r.
2. Termin konkursu: 20.06.2020 r.
3. Miejsce konkursu: sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Sokołowie Młp.
4. Godzina rozpoczęcia konkursu: 9:00
5. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na
bieżąco będą informowani o statusie swojego zgłoszenia.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ten sam dzień po każdej kategorii wiekowej.

VI. Jury i kryteria oceny:
1. Uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
2. Werdykt jury jest ostateczny.
3. Jury Konkursu będzie oceniało: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, interpretację,
walory głosowe oraz kulturę sceniczną.
4. Za zajęcie miejsc od I do III oraz wyróżnień w czterech kategoriach przewidziane jest przyznanie
nagród oraz dyplomów.
5. Fundatorem nagród jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie,
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sokołowie Młp. oraz Fundacja Wspierania
Edukacji Artystycznej.
VII. Organizacja:
1. Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez organizatora, który dostępny będzie na
stronie internetowej http://www.mgoksir-sokolow.pl od 18.06.2020r.
2. W dniu Konkursu każdy uczestnik ma obowiązek, zgłosić się do Organizatora w celu
potwierdzenia przybycia.
3. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
4. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na własny koszt.
5. W trakcie Konkursu Wokalnego uczestnicy przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na postanowienia
niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych w celu promocji
Organizatora oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników konkursu do celów
promocyjnych Organizatora.

II GMINNY KONKURS WOKALNY „SOKOŁOWSKI SŁOWIK”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
20.06.2020 r.
(zgłoszenie musi być wypełnione drukowanymi literami, bez skrótów i obejmować dokładne dane)

Imię i Nazwisko uczestnika:
Data urodzenia:

(dzień, miesiąc, rok)

Kategoria
wiekowa:

Klasa i szkoła:
Telefon
uczestnika/opiekuna:
Adres e-mail:
Utwór zgłoszony:

(autor i tytuł)

Parę słów o uczestniku:
(potrzebne do zapowiadania występów)
(osiągnięcia artystyczne, hobby, zainteresowania)

Wokalista solo:

Zapoznałem się z
Regulaminem Konkursu
(podpis rodzica/prawnego
opiekuna):

Wokalista z
instrumentem:

(proszę podać rodzaj
instrumentów)

(Karta zgłoszenia jest ważna jedynie z podpisem, który poświadcza
zapoznanie się z Regulaminem Konkursu)

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Wokalnego zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji
przedsięwzięcia.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas II Gminnego
Konkursu Wokalnego „Sokołowski Słowik” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu Facebook MGOKSiR w Sokołowie Młp.
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.
Podkład piosenki w załączniku.

