REGULAMIN
II Powiatowego Konkursu Piosenki
„Legendy Wiecznie Żywe - Elvis Presley 2018”
1. Organizator:
Organizatorem II Powiatowego Konkursu Piosenki „Legendy Wiecznie Żywe Elvis Presley 2018”, zwanego dalej „konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury
w Wielbarku, zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Odbiorcy:
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego
i ogłoszony zostanie we wszystkich szkołach, placówkach kultury na terenie
Powiatu Szczycieńskiego oraz na Stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury
w Wielbarku i na Stronie wielbark.com.pl .
3. Cele konkursu:
 kultywowanie muzyki lat ‘60 i ‘70,
 zapoznanie młodszego pokolenia z twórczością
legendarnego
wokalisty,
 propagowanie kultury muzycznej ,
 poszerzanie, kierowanie i kształtowanie zainteresowań muzycznych
młodzieży i dorosłych,
 wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy
twórczej w zakresie muzyki.
4.





Kategorie:
klasy IV-VI
klasa VII i gimnazjum
szkoła średnia (do 18 r.ż.)
dorośli

Organizator przewiduje podział uczestników jedynie w poszczególnych kategoriach
wiekowych, a nie ze względu na charakter występu (soliści, duety, zespoły oceniani
będą razem) .
5. Przebieg konkursu:
 Konkurs odbędzie się 19 maja 2018 r. o godz. 11.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego
13, 12-160 Wielbark,
 wykonawcy przygotowują i wykonują jedną wybraną piosenkę
z repertuaru Elvisa Presleya, w języku angielskim lub polskim,
 wykonawcy śpiewają z wykorzystaniem podkładów w formacie mp3,
własnych instrumentów lub a capella,
 podmioty mogą zgłosić maksymalnie po dwóch uczestników
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w każdej kategorii wiekowej,
możliwe są zgłoszenia indywidualne,
Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru
do możliwości wokalnych uczestnika, technika, emisja głosu,
interpretacja, brzmienie języka angielskiego, ogólny wyraz artystyczny,
kolejność występów ustala Organizator,
ogłoszenie werdyktu powołanego przez Organizatora Jury oraz
wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu
przesłuchań.

6. Zgłoszenia:
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do udziału w konkursie na załączonej
karcie zgłoszeń pocztą email: wielgok@wp.pl (tytuł korespondencji:
„Zgłoszenie – Konkurs Elvis Presley”), w kopercie, pocztą
do 11.05.2018 r. (liczy się data nadejścia korespondencji) lub osobiście
do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.
7. Sprawy techniczne:
 Organizator zapewnia wykonawcom podstawowe nagłośnienie: (mikser,
kolumny, odsłuch, mikrofony),
 w wypadku większych wymagań technicznych, wykonawca korzysta ze
swojego sprzętu.
8. Nagrody :
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe
ufundowane przez Organizatora, decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

9. Pozostałe informacje:
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, osoby niepełnoletnie
z opiekunem,
 zgłoszeni uczestnicy potwierdzają, iż zapoznali się i przyjmują do
wiadomości niniejszy regulamin,
 Regulamin może ulec zmianie, o takiej ewentualności Organizator
powiadomi Uczestników,
 kwestie nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Informacji o konkursie udzielają Anna Musiał lub Milena Zapadka
tel. 89 621 82 04

11. KLAUZULE
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1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków
niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich
zgody na:
- publikację wizerunku uczestnika konkursu. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas konkursu mogą być
zamieszczone na stronie internetowej, w gazecie lokalnej w celach
informacyjnych, promocyjnych związanych z organizacją konkursu,
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika
konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka,
imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych
z organizacją konkursu.
2. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane
dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników.
Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do
treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawienia.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, ich wykładania i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator Konkursu
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