Regulamin konkursu wokalnego
Tłuchowski Konkurs Eko – Piosenki pod hasłem
„Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”
Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie.
I. Uczestnicy konkursu: soliści w wieku od 6 do 16 lat, z terenu powiatu lipnowskiego i ościennych sąsiedzkich gmin.
II. Miejsce i czas: Scena plenerowa na ul. Sportowej w Tłuchowie 14 lipca 2019r. w godz. 14.00. do 16.00.
III. Cele konkursu:
- promowanie i rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną,
- kształtowanie pozytywnych przyzwyczajeń proekologicznych,
- uwrażliwienie na problemy zanieczyszczenia środowiska,
- prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
IV. Zasady regulaminowe:
1. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści delegowani przez instytucje lub dorosłych opiekunów
wykonujący utwory wokalne (z akompaniamentem instrumentalnym lub z półplaybackiem); w tym jeden o treściach
ekologicznych a drugi o tematyce dowolnej.
2. Każdy uczestnik wykonuje maksymalnie dwa utwory; prezentacja obydwu utworów łącznie nie może przekroczyć
czasu 7 minut. Dopuszcza się możliwość prezentacji jednego utworu zawierającego zarówno treści ekologiczne jak i
turystyczne.
3. Forma występu: a capella, z półplaybackiem (tylko pendrive) lub z akompaniamentem instrumentalnym.
4. Instytucja zgłaszająca lub dorosły opiekun przesyła do organizatora w terminie do 30 czerwca 2019r.w pełni
wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1. ) z podpisem uczestnika, osoby przygotowującej i (jeżeli dotyczy) pieczątką
instytucji zgłaszającej (zgłoszenia mogą mieć formę scanu przesłanego na adres e-mailowy w.krzysztoforska@wp.pl )
w temacie konieczny tytuł „Konkurs Eko - Piosenki ”. W przypadku dokumentów przesyłanych e-mailowo prosimy o
kontakt telefoniczny, aby upewnić się, że karta zgłoszenia dotarła, tel: 504478080. (Karty nadesłane po terminie i
niekompletne nie będą uwzględniane).
5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (mikrofon, wejście liniowe do 1 instrumentu, odtwarzacz CD),
poczęstunek, dyplomy i nagrody.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej lub własny. Osoby niepełnoletnie winny przyjechać w
towarzystwie dorosłego opiekuna.
7. Organizatorzy przed konkursem podadzą kolejność występów zamieszczając listy w dostępnym dla uczestników
miejscu. Podana kolejność będzie obowiązująca i nie podlega zmianom.
8. Prezentacje oceniać będzie jury, które pod uwagę brać będzie: dobór repertuaru, walory wokalne, dykcję,
interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.
9. Prezentacje odbywać się będą w 3 kategoriach:
- do lat 6
- 7- 11 lat
- 12-16 lat
10. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii. Organizator
zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.
11. Informacje związane z festiwalem można uzyskać w GOK Tłuchowo: Wioletta Krzysztoforska 504478080.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Tłuchowski Konkurs Eko – Piosenki pod hasłem
„Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”

Imię i nazwisko solisty
_____________________________________________________
Data urodzenia solisty _________________________
Zgłoszenie



indywidualne ________________________________________________________
przez instytucję ________________________________________________________
Opiekun artystyczny uczestnika ___________________________________

Kontakt do opiekuna solisty Telefon ________________ E-mail________________
Zgłaszany utwór ekologiczny
Tytuł utworu ____________________________________________
Autor słów ____________________________________________
Autor muzyki ___________________________________________
Zgłaszany utwór turystyczny
Tytuł utworu ____________________________________________
Autor słów ____________________________________________
Autor muzyki ___________________________________________
Akompaniament /zakreślić właściwe/
o podkład na Pendrive
o Instrument klawiszowy
o Inne instrumenty jakie _________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Festiwalu.

________________________
Podpis uczestnika

__________________________
Podpis Opiekuna

