II POWIATOWY PRZEGLĄD
PIOSENKI ZNANEJ I NIEZNANEJ

REGULAMIN
1.
2.
3.

Organizatorem Przeglądu jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Okuniewie, gmina Halinów.
Przegląd ma charakter konkursu powiatowego.
Cel imprezy: wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz
dorobku artystycznego, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń
muzycznych
wśród
dzieci
młodzieży
oraz
ich
opiekunów,
promocja
dziecięcej
i młodzieżowej twórczości, promocja młodych wykonawców biorących udział w Przeglądzie, popularyzacja piosenek,
walorów artystycznych i wychowawczych, wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy
twórczej w zakresie muzyki, rozwijanie talentów estradowych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
4. Kategorie wiekowe: - szkoła podstawowa, - gimnazjum, - liceum i dorośli.
5. O przyznaniu nagród i wyróżnień oraz ich podziale – decyduje Jury Przeglądu.
6. Rozdanie nagród oraz wyróżnień odbędzie się podczas koncertu finałowego, w dniu konkursu po zakończonych
przesłuchaniach, lub w przypadku dużej liczby uczestników – w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora.
O terminie koncertu finałowego oraz o kolejności i przybliżonej godzinie występów - placówki delegujące zostaną
powiadomione do dnia 15.10.2015r. drogą mailową.
7. Jury powołane przez Organizatora, oceniać będzie m.in.: emisję, dykcję, dobór repertuaru do wieku wykonawcy, ogólny
wyraz artystyczny. Werdykt Jury jest ostateczny.
8. W Przeglądzie biorą udział wyłącznie soliści, reprezentujący szkołę, dom Kultury, inną placówkę kulturalno oświatową.
W Przeglądzie mogą brać udział również osoby niewydelegowane przez żadną placówkę. Opiekunowie prawni solistów /
rodzice (w przypadku osób niepełnoletnich) poprzez podpisanie karty zgłoszenia, wyrażają zgodę na ich udział w Przeglądzie.
Ponadto podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika (oraz placówki delegującej) do celów związanych z promocją Przeglądu. Uczestnik Przeglądu / rodzic / opiekun
prawny, ma prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
9. W Przeglądzie nie mogą brać udziału osoby, które w roku poprzednim zdobyły na Przeglądzie Struna I miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Mogą one wystąpić poza konkursem, nie podlegając ocenie Jury (w tym przypadku prosimy
o zaznaczenie w karcie zgłoszenia: „występ poza konkursem”. Wyjątek stanowią uczestnicy, którzy w obecnej edycji
Przeglądu przeszły do kolejnej kategorii wiekowej.
10. Warunki uczestnictwa:

-

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

każdy wykonawca prezentuje jeden utwór o tematyce dowolnej (wyłącznie w języku polskim),
wykonawca może zaprezentować utwór własnego autorstwa (w takim przypadku prosimy o dostarczenie tekstu
utworu wraz z kartą zgłoszenia),
- soliście może towarzyszyć jedna osoba akompaniująca (instrumenty we własnym zakresie wykonawców),
- solista może wykorzystać do swojej prezentacji podkład muzyczny (w takim przypadku prosimy o dostarczenie
podkładu do Organizatora, wraz z kartą zgłoszenia. Podkład muzyczny powinien być opisany imieniem
i nazwiskiem wykonawcy),
- wypełnione i podpisane karty zgłoszeń uczestników wraz z podkładami muzycznymi, należy wysłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2015r. na adres Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie:
 drogą elektroniczną (po zeskanowaniu z oryginałem podpisów) na adres e-mail:
struna@gckgminahalinow.pl
 listownie na adres: ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew
 kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym (w zaklejonej, podpisanej kopercie) można również
dostarczyć osobiście do Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie (ul. Rynek 46/2), lub do kawiarenki
internetowej GCK (budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – wejście od ul. Bema).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłanych podkładów muzycznych, powstałe w wyniku
transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają
zwrotowi i są przesyłane na koszt uczestnika lub placówki delegującej.
Czas i miejsce imprezy: 17.10.2015r. (tj. sobota), od godz. 1000, budynek GCK w Michałowie, Michałów 74
O kolejności prezentacji decydują Organizatorzy.
Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Przeglądu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Bliższych informacji udziela:
Katarzyna Jurecka – tel. 511-006-776; e-mail.: katarzyna.jurecka@gckgminahalinow.pl

