III WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI
AKTORSKIEJ I MUSICALOWEJ
20.01.2018r.
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

2. CELE KONKURSU:
 popularyzacja piosenek aktorskich i musicalowych,
 prezentacja dorobku artystycznego,
 odkrywanie talentów.
3. MIEJSCE I TERMIN:
20.01.2018 r. (sobota), od godziny 9:00 (w zależności od kategorii wiekowej).
Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
4. UCZESTNICY:
Uczniowie-soliści w wieku 8-19 lat z województwa pomorskiego.
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
1) Przesłuchania konkursowe odbędą się w następującej kolejności:
 soliści w wieku 8-10 lat
 soliści w wieku 11-13 lat
 soliści w wieku 14-16 lat
 soliści w wieku 17-19 lat
2) Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 9:00. Harmonogram przesłuchań
konkursowych zostanie umieszczony na stronie internotweej Młodzieżowego Domu Kultury
w Gdyni www.mdk.gdynia.pl najpóźniej na 3dni przed konkursem.
3) Rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniach w danej kategorii.
4) Każdy uczestnik przygotowuje jedną dowolną piosenkę: aktorską lub musicalową w języku polskim.
5) Piosenki można wykonywać a ‘ cappella, z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem
muzycznym (półplayback) na pendrive.

6) Łączny czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
7) Zgłoszenia należy przesłać do 12.01.2018r. na adres placówki:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698-86-18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
7. KRYTERIA JURY:
 dobór repertuaru,
 intonację,
 dykcję,
 ogólny wyraz artystyczny.
8. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1) Osoba zgłaszająca powinna ubezpieczyć członków ekip na wyjazd i pobyt.
2) Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
3) Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
4) Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz fortepian.
5) Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
6) Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego przekazu
oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach przeglądu, również na stronie
internetowej placówki.
8) Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
9) Do zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku.

Koordynator Konkursu
Marian Walentynowicz

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

