Regulamin II Tłuchowskiego Festiwalu Piosenki
Letniej „SING ON-LINE”

O naszym konkursie….
Jak wziąć udział w tym konkursie? Wystarczy nagrać filmik na którym śpiewacie i przesłać go na adres
tluchowo07@wp.pl Uwaga: nie trzeba być z Gminy Tłuchowo, nie ograniczamy się terytorialnie, bo działamy
przecież online!
Komisja /pracująca oczywiście również online!/ oceni wasze nagrania i wytypuje zwycięzców.
Uwaga! Konkurs wyłącznie dla solistów! Prosimy nie przysyłać nagrań grupowych.

Cel konkursu:







promowanie własnej – autorskiej twórczości i ciekawych aranżacji piosenek
o tematyce letniej
prezentacja dorobku artystycznego solistów
popularyzacja śpiewania i kierunkowanie właściwego rozwoju muzycznego
wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu
promowanie twórczości artystycznej
rozwijanie talentów estradowych

Terminy: do 30 czerwca 2021 roku – nadsyłamy filmiki z piosenkami
Do 31 lipca 2021 roku komisja oceni nagrania i wytypuje zwycięzców.
Osoby nagrodzone otrzymają nagrody i dyplomy drogą pocztową!

Warunki udziału:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI KARTY
ZGŁOSZENIA na adres: tluchowo07@wp.pl Karty będą do pobrania ze strony www.gok-tluchowo.pl
Liczba miejsc ograniczona!
Przyjmujemy max. 60 zgłoszeń – liczy się kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone
w momencie uzyskania 60 kart zgłoszeniowych lub 30 czerwca 2021r. o godz. 23.59 
Uwaga! Filmiki bywają dość duże pojemnościowo więc przesyłajcie je np. przez Wetransfer! Wtedy na
pewno do nas dotrą o czym was poinformujemy. Brak maila zwrotnego od nas będzie świadczył o tym, że
coś poszło nie tak i nie mamy waszego nagrania. Wtedy wyślijcie jeszcze raz lub zadzwońcie zapytać się czy
mail dotarł.

Sprawy organizacyjne:
 podczas nagrania każdy wykonawca prezentuje jeden utwór (piosenkę o tematyce letniej)
o łącznym czasie nie przekraczającym 4 minut
 w naszym konkursie nie dopuszcza się playbacków!
 Nie akceptujemy nagrań z poprzedniego roku!
 Postarajcie się aby nagranie było w jak najlepszej jakości, szczególnie dźwiękowo /nagrywajcie
w miejscu wolnym od zakłóceń typu: przejeżdżający samochód, głośni domownicy czy hałasujące
zwierzęta  ale tzw. Własnym sposobem – bez studia nagrań i obróbki studyjnej nagrania/
 jury dokona oceny w poszczególnych grupach wiekowych przyznając I, II, III miejsca oraz
wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród rzeczowych
 podczas festiwalu nie obowiązuje opłata akredytacyjna

Uczestnicy: (soliści w 5 kategoriach wiekowych)
"0" kategoria (do lat 6)
I kategoria (od 7 do 9 lat)
II kategoria (10-13 lat)
III kategoria (14-16lat)
IV kategoria ( 17 lat i powyżej)

Biuro organizacyjne konkursu:
GOK Tłuchowo
ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
e-mail: tluchowo07@wp.pl
koordynator: Wioletta Krzysztoforska
tel. kom. 504478080 e-mail: w.krzysztoforska@wp.pl

