REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„PIOSENKI NASZYCH RODZICÓW”
I. ORGANIZATORZY FESTIWALU
STOWARZYSZENIE STRASNA ZABA PRZY GIMNAZJUM K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCHOCINIE
II. CELE FESTIWALU
Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie województwa
mazowieckiego. Główne jego cele to:
• promowanie talentów,
• popularyzacja polskich utworów,
• zacieśnienie kontaktów międzypokoleniowych
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 6 do 99 lat w
następujących grupach wiekowych (wg roku urodzenia):
• I grupa - roczniki 2007-2012
• II grupa - roczniki 2002-2006
• III grupa - roczniki do 2001
2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, duety oraz zespoły wokalne
3. Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia w formie papierowej
(dostępnej w siedzibie Stowarzyszenia) lub elektronicznej (link dostępny na stronie
internetowej oraz portalu Facebook).
4. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 20 maja 2018 roku.

IV. REPERTUAR
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje jedną piosenkę w języku
polskim powstałą do roku 2000 włącznie.
Jury w ocenach będzie uwzględniać następujące kryteria:
- umiejętności wokalne
- interpretacja
- dobór repertuaru
- muzykalność
- intonacja
Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i niepodważalne.

2. Uczestnicy przygotowują piosenkę z podkładem muzycznym (na płycie CD lub pendrive) lub
przy akompaniamencie własnym (inst. klawiszowe, gitara, itp.).
3. Organizator zapewnia instrument klawiszowy.

V. PRZESŁUCHANIA
1. Przesłuchania odbędą się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia Strasna Zaba
przy Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie przy ul. Lipowej 3.
2. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany do wiadomości najpóźniej do 1
czerwca 2018 roku.
3. Prosimy o przybycie najpóźniej 20 minut przed wyznaczoną godziną przesłuchań.
4. Podkłady na płycie CD lub pendrive należy dostarczyć w dniu przesłuchań do akustyka.
5. Organizator zapewnia nagłośnienie.

VI. KONCERT LAUREATÓW
1. 9 czerwca 2018 roku podczas Pikniku Rodzinnego odbędzie się Koncert Laureatów.
2. Do udziału w Koncercie zaproszeni zostaną laureaci i wyróżnieni w poszczególnych
kategoriach.
3. Podczas Koncertu odbędzie się rozdanie dyplomów i nagród.

VII. NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe i dyplomy przewidziane są dla laureatów 1,2 i 3 miejsca w każdej kategorii
oraz Grand Prix.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc i nagród.
3. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobny upominek.

VIII. INFORMACJE OGÓLNE
1. Uczestnicy eliminacji oraz koncertu dojeżdżają na koszt własny.
2. Niepełnoletnim uczestnikom konkursu musi towarzyszyć pełnoletni opiekun lub rodzic.
3. Zgłaszając się do Festiwalu, Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby
niepełnoletniej) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych w karcie
zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny
sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.
5. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
6. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania
uczestnika do udziału w festiwalu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego
wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji
artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku na stronach
internetowych organizatorów Festiwalu oraz partnerów, materiałach promocyjnych oraz
prasie.

Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udzielają:
Biuro Organizacyjne Festiwalu
STOWARZYSZENIE STRASNA ZABA PRZY GIMNAZJUM K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCHOCINIE
s.strasnazaba@gmail.com tel. 693 631 803,
ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin

Dane teleadre

