KONKURS PIEŚNI I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH
I.

W konkursie mogą brać udział:
 Soliści po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrz placówki – maksymalnie
trzy osoby ze szkoły lub placówki.
 Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.
 Chóry.

II.

Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:
 6-8 lat
 9-11-lat
 12-14 lat

W wypadku zespołów i chórów o kategorii wiekowej decyduje wiek większości
członków zespołu.

III.

Każdy wykonawca lub zespół przygotowuje dwa utwory - jedną pieśń
patriotyczną z dowolnego okresu oraz jedną piosenkę współczesną,
która w swojej treści nawiązuje do współczesnego pojmowania patriotyzmu.
 Prezentacje wokalne mogą być wykonywane a capella,
z akompaniamentem instrumentów muzycznych
lub podkładem dźwiękowym.
 Niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem.

IV.

Kryteria oceny konkursu wokalnego:
 Dobór repertuaru - premiowane będą utwory rzadko prezentowane
i oryginalne.
 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.
 Dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców.
 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny.

V.

Harmonogram
 Zgłoszenia do konkursu wokalnego przyjmowane będą na karcie zgłoszeń
stanowiącej załącznik do regulaminu do dnia 4 maja 2018r. - pocztą
elektroniczną na adres: imprezy@mdk.internetdsl.pl lub faxem 124255223.
 Konkurs pieśni i piosenek patriotycznych odbędzie się w dniu
18 maja 2018 (piątek) w Młodzieżowym Domu Kultury
ul. Beskidzka 30. Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00.
 Szczegółowy harmonogram występu dostępny będzie na stronie
www.mdkgal.edu.pl od dnia 11 maja 2018 r.
 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 23 maja 2018 r
na stronie internetowej.

Przegląd ma charakter
i niepodważalny.
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Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dn.29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1182).
Organizator zastrzega sobie prawo do: nieodpłatnego utrwalenia i publikacji
wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora
(strona internetowa , portale społecznościowe , publikacje tematyczne itp.)
zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania
prezentacji poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów.

