Regulamin Konkursu Wokalnego
1.ORGANIZATOR
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
Osoba do kontaktu:
Maria Stachuczy tel. 41 3545313, 600630205
2. CELE







Promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży.
Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.
Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.
Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków
Poszerzenie znajomości polskiej piosenki cenionych muzyków, tj. Ewy Demarczyk i Piotra
Szczepanika
Pielęgnowanie pamięci i utworów polskich wykonawców

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Przegląd jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego. W konkursie biorą
udział jedynie soliści.
4.TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
3.10.2020 r. (sobota) od godziny 10.00 –wszystkie kategorie
W siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
5. KATEGORIE WIEKOWE
Soliści:
Kategoria I
7-9 lat
Kategoria II 10-12 lat
Kategoria III 13-15 lat
6. KRYTERIA OCENY
- walory głosowe
- dobór repertuaru
- dykcja
- własna interpretacja
- muzykalność
- ogólny wyraz artystyczny
7. ZASADY REGULAMINOWE
Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją poniższych punktów regulaminu:
 Wypełnienie i przesłanie:
- Karty zgłoszenia i tytułu wykonywanego utworu
- Zgody na wykorzystanie wizerunku/zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Klauzuli informacyjnej,
do dnia 25.09 2020 r. na adres e-mail: gck@szydlow.pl

8. Uczestnik konkursu:









Wykonuje jeden utwór z repertuaru Ewy Demarczyk lub Piotra Szczepanika.
Uczestnicy przygotowują 1 piosenkę z własnym podkładem muzycznym, który przywożą ze
sobą w dniu konkursu(Mp3 na pendrive ). Organizator nie odpowiada za jakość podkładu
muzycznego. Uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać podkład muzyczny w dobrej
jakości.
Uczestnicy przeglądu będą oceniani przez jury powołane przez Organizatora. Werdykt komisji
konkursowej jest niepodważalny.
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników przeglądu.
Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut
W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu
decyduje kolejność zgłoszeń

9. NAGRODY





Komisja konkursowa przyzna: „GRAND PRIX KONKURSU”- Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
w Szydłowie
trzy nagrody rzeczowe /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

