
Regulamin konkursu wokalnego
dla amatorów
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Z Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach promocji obszaru Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
 
I Organizator
Organizatorem konkursu wokalnego „Jeśli potrafisz pchaj się na afisz” jest
Gmina Marklowice, oraz Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota
 
Cel
Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie utalentowanych wokalistów i
wokalistek z obszaru działania Morawskich Wrót w określonych kategoriach
wiekowych.
 
Uczestnicy konkursu
Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach:

SOLIŚCI:
      do 9 lat
      10 - 15 lat
      powyżej 16 lat

ZESPOŁY WOKALNE:
      do 9 lat
      10 - 15 lat
      powyżej 16 lat

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pochodzące z obszaru
działania Morawskich Wrót:  Gminy Mszana, Gorzyce, Godów, Lubomia,
Krzyżanowice, Marklowice.
 
II Informacje ogólne
1. Termin konkursu: 28 maja 2019 r.
2. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 1 - aula byłego budynku 
    Gimnazjum w Marklowicach; ulica Wyzwolenia 152
3. Godzina konkursu: 9:00
4. Laureaci konkursu zaśpiewają  w dniu 16 czerwca  podczas Dni Marklowic 
    na scenie plenerowej
5. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona.
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III Co zyskujesz?
Uczestnik konkursu ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
śpiewając na scenie podczas Dni Marklowic oraz imprezach w swoich
Gminach jako laureat tego konkursu. Organizatorzy przewidzieli również
nagrody finansowe dla laureatów.
 
Nagrody
Soliści w każdej kat. wiekowej:
I miejsce      120,00 zł.
II miejsce     100,00 zł.
III miejsce    70,00 zł.
 
IV Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1. ZGŁOŚ SIĘ!
2. Uczestnicy zgłaszają swój wypełniając kartę zgłoszenia dostępnej na stronie
     internetowej: marklowice.pl
3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 maja 2019 roku. Karty zgłoszenia 
    można dostarczyć osobiście do Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71, pokój 
    202, 307 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 lub drogą mailową 
    na adres: ssp@marklowice.pl
4. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest umieszczenia w karcie 
     zgłoszenia zgody na udział w konkursie opiekuna prawnego potwierdzonej 
     podpisem.
5. Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć aktualne zdjęcie uczestnika konkursu 
     (nie musi być legitymacyjne).
 
V Co należy przygotować ?
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania minimum jednego 
    utworu. Długość występu nie może przekraczać 5 minut.
2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem   
     muzycznym.
3. Podkład muzyczny uczestnicy dostarczają na płytach CD-AUDIO. Płytę 
     opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy dostarczyć
     w dniu występu do akustyka. Płyta musi zawierać dokładnie jeden podkład 
     muzyczny (dopuszczalne  formaty CDA, WAV lub MP3).

Zespół w każdej kat. wiekowej:
I miejsce      200,00 zł.
II miejsce     150,00 zł.
III miejsce    120,00 zł.
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VI Organizacja na miejscu konkursu
1. Występy na scenie będą przebiegały według kolejności zgłoszeń.
2. Po przybyciu, każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do organizatora 
    konkursu w celu potwierdzenia występu oraz otrzymania indywidualnego 
    numeru startowego. Potwierdzenie przybycia oraz wydawanie naklejek z 
    numerami startowymi  odbywać się będzie w Szkole  Podstawowej Nr 1 
    budynek byłego Gimnazjum w Marklowicach  obok wejścia do Auli
   od godz. 8.00
 
VII Jury
1. Wokalistów/wokalistki, zespoły będzie oceniać Jury powołane przez 
    organizatora, składające się z doświadczonych muzyków, pedagogów oraz 
    osób związanych z działalnością artystyczną.
2. Werdykt końcowy w tym wyłonienie laureatów – zostanie ogłoszony przez 
    Jury w dniu konkursu oraz udostępniony publicznie na stronie internetowej 
    www.marklowice.pl
 
VIII Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na:
    - postanowienia niniejszego regulaminu,
    - wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji wydarzenia
    - realizację nagrań audio-wizualnych podczas konkursu oraz finałowego 
      występu z zastrzeżeniem, że będą one  wykorzystane w celach własnych 
      organizatora konkursu.
    - podanie do publicznej wiadomości danych personalnych uczestników
      w celach informacyjnych oraz notatkach prasowych.


