REGULAMIN
1. XXIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej
ze spotkaniem z poezją Agnieszki Osieckiej „Zapachy ziemi”
dla placówek szkolnych i pozaszkolnych województwa kujawsko-pomorskiego
odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy
Próby mikrofonowe od godziny 1500
Koncert konkursowy od godziny 1600
Przewidywane zakończenie imprezy
około godziny 1900
2. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy lub fax:

mdk2jordan@poczta.onet.pl
tel./fax 52 373-17-95
do dnia 17 listopada 2017 r. z dopiskiem
„XXIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej”
3. W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły ze szkół, organizacji
turystycznych, harcerstwa, placówek kultury, a także wykonawcy indywidualni.
· soliści
· zespoły
4. Prezentacja obejmuje dwie piosenki z nurtu piosenki turystycznej, poetyckiej oraz
zaprezentowanie wybranego wiersza Agnieszki Osieckiej , których ogólnie czas trwania
nie przekracza 12 min.
5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, obsługę sceny, pianino, keyboard.
Wyklucza się używanie półplaybacków.
Piosenki należy wykonać przy akompaniamencie własnego instrumentu.
Wiersze mogą być czytane.
6. Uczestnikom przeglądu przysłuchiwać się będzie profesjonalne, obiektywne, życzliwe
jury, które w szczególności zwróci uwagę na:
· warunki głosowe,
· interpretację utworów,
· dobór repertuaru,
· ogólny wyraz artystyczny.
7. Na laureatów czekają skromne nagrody, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe
dyplomy.
8. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Uczestnicy samodzielnie zapewniają
ubezpieczenie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych nie objętych
regulaminem.

Serdecznie zapraszamy

ORGANIZATORZY

KARTA ZGŁOSZENIA
XXIII WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
I POEZJI ŚPIEWANEJ
Bydgoszcz, 25 listopada 2017 r.

1. Solista, zespół (podać liczbę osób w zespole).
...............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna ...............................................................................................................
Adres do korespondencji, tel. mail...................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Krótka prezentacja wykonawcy
................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................... ........................ ................
3. Placówka patronująca .....................................................................................................................
4. Repertuar konkursowy (tytuł utworu, autorzy)

* .........................................................................................................................................................

* ........................................................................................................................................................
5. Tytuł prezentowanego wiersza Agnieszki Osieckiej ...................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Potrzeby techniczne (ilość mikrofonów, gniazd do gitar) ........................... ..............................
................................................................................................................... .................................

....................................................
podpis osoby zgłaszającej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r.
Nr 133 poz.883 z późn.zm.) w celu realizacji rekrutacji i promocji placówki.
Udzielam Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 4 w Bydgoszczy prawa do dysponowania wizerunkiem i nagraniem wykonania
utworu mojego dziecka lub moim, zarejestrowanym podczas trwania konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie,
utrwalenie i powielenie materiału za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji placówki zgodnie z obowiązującym
prawem.

