WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALISTÓW
„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”
Gdynia, 29.04.2017r.
REGULAMIN
I.

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

II.

CELE KONKURSU:
 popularyzacja dziecięcych i młodzieżowych piosenek kompozytorów polskich,
 prezentacja dorobku wokalnego młodych wokalistów,
 propagowanie radości śpiewania,
 wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania młodzieżowej kultury muzycznej.

III.

MIEJSCE I TERMIN:
29.04.2017 r. (sobota), od godziny 9:30 (w zależności od kategorii wiekowej).
Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

IV.

UCZESTNICY:
Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI:
 soliści
Uczniowie szkół gimnazjalnych:
 soliści
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
 soliści

V.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następującej kolejności:
a) godzina 9.30 – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,
b) godzina 11.30 - uczniowie szkół gimnazjalnych,
c) godzina 13.00 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
2. Rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniach w danej kategorii.
3. Do udziału w konkursie szkoły/placówki mogą zgłosić po jednym uczestniku w każdej
kategorii.

4.
5.
6.
7.

Forma prezentacji: uczestnicy przygotowują dwa utwory.
Czas trwania prezentacji: max. 4 minut na jeden utwór.
Organizatorzy mają prawo ograniczyć prezentacje uczestników do jednego utworu.
Pieśni można wykonywać a ‘ cappella lub z towarzyszeniem instrumentu, lub z odtwarzanym
akompaniamentem na płytach CD.
8. Zgłoszenia należy przesłać do 14.04.2017 r. na adres placówki:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698-86-18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
VI.

KRYTERIA JURY:
 walory głosowe i muzykalność,
 dobór repertuaru,
 interpretacja i ogólny wyraz artystyczny.

VII.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu każdej z kategorii wiekowej.
2. Osoba zgłaszająca powinna ubezpieczyć członków ekip na wyjazd i pobyt.
3. Uczestnicy lub ich delegujące placówki zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z przejazdem i pobytem podczas konkursu.
4. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz fortepian.
5. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
6. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu w zależności od liczby
zgłoszonych uczestników.
8. 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.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.

Koordynator Konkursu
Marian Walentynowicz

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

