REGULAMIN konkursu PIOSENKI RETRO
„ I tak się trudno rozstać”
Węgorzewo, 23 listopada 2018 r.

ORGANIZATOR:
 Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo,
e-mail:wck@wegorzewo.pl tel./fax: +48 87 427 26 41;


Osoba do kontaktu:
Jerzy Dorosz, tel. 608 865 406;

TERMIN I MIEJSCE
 23 listopada 2018 / piątek/, godz. 10.00
 sala widowiskowa Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie.
CELE


Zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu
muzycznym,



Promocja osób utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego
doskonalenia swoich umiejętności,



Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz
wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

KRYTERIA OCENY JURY:
 muzykalność
 walory głosowe
 interpretacja
 intonacja i dynamika
 ogólny wyraz artystyczny
 indywidualność sceniczna
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
 nagłośnienie
 obsługę techniczną
 dyplomy
 poczęstunek dla uczestników
UCZESTNICY – SOLIŚCI:
 I kategoria – klasy I – III
 II kategoria – klasy IV – VI
 III kategoria – klasy VII, VIII i gimnazjum
 IV kategoria – szkoły średnie
 V kategoria – osoby dorosłe

WARUNKI UCZESTNICTWA:


Karty zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2018 r.
na adres: wck@wegorzewo.pl lub Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul.
Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo (decyduje data stempla pocztowego)
 Każda placówka ma prawo zgłosić po 2 reprezentantów w danej kategorii wiekowej
(nie dotyczy organizatora )
 Uczestnik prezentuje jedną wybraną przez siebie piosenkę z lat 20-80- tych XX wieku,
w języku polskim.
 Solista może śpiewać a capella, korzystać z podkładu muzycznego, własnego
akompaniamentu, bez sekcji perkusyjnej lub akompaniamentu zespołu nie więcej jak 5 os.
 przesłuchania przebiegać będą poszczególnymi kategoriami, zaczynając od pierwszej
 Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 10 zł od uczestnika na konto:
PKO BP S.A. 69 1020 4753 0000 0502 0006 0442 lub osobiście w Sekretariacie WCK w dniu
imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w postaci dokumentacji
fotograficznej, nagrań audio-wideo oraz na wykorzystywanie ich do celów promocyjnych
imprezy oraz archiwum organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do:
- nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
- zaproszenia do konkursu wykonawców poza obowiązującymi zgłoszeniami.
 Decyzje podjęte przez komisję kwalifikacyjną oraz jury konkursu są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

