Regulamin
MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI
dla dzieci i młodzieży
sala widowiskowa MOK Bukowno 3 grudnia 2016
1.
Organizatorami Konkursu są MOK w Bukownie oraz Studio Efendi Clue w Bukownie.
2.
Konkurs ma na celu integrację młodych wokalistów oraz wymianę doświadczeń między
uczestnikami.
3.
W Konkursie biorą udział soliści w następujących kategoriach:
I kat. – PRZEDSZKOLAKI
II kat. – UCZNIOWIE KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
III kat. – UCZNIOWIE KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IV kat. – UCZNIOWIE GIMNAZJUM
V kat. – UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
4.
Uczestnicy Festiwalu przygotowują jedną piosenkę w dowolnym języku i o dowolnej tematyce,
dostosowaną do swojego wieku.
5.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do dnia 29 XI 2016
pisemnie lub przez Internet na adres e-mail: aga.rossa@gmail.com oraz otrzymanie
potwierdzenia zgłoszenia (w razie braku potwierdzenia odbioru, prosimy o kontakt do dnia 1
grudnia 2016), a także wpłacenie akredytacji w kwocie 5 zł od uczestnika w dniu występu.
6.
Jury konkursu składać się będzie z muzyków, aktorów i wokalistów.
7.
Kryteria oceny: technika wokalna, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
8.
Prosimy o dostarczenie podkładów piosenek do akustyka w dniu występu na podpisanym CD
lub pendrivie pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchań swojej kategorii wiekowej.
9.
Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie www.mokbukowno.pl oraz
www.efendiclue.eu dnia 1 grudnia w godzinach wieczornych.
10.
Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację
telewizyjną, fotograficzną.
11.
Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji do celów promocyjnych
Festiwalu i Organizatorów.
12.
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatorów do występów, podczas koncertu
laureatów oraz uroczystości, organizowanych w placówkach w roku 2016 i 2017, o których
laureaci zostaną poinformowani.
13.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas koncertu laureatów.
14.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz będą bezpłatnie korzystać
z atrakcji dla nich przygotowanych.
15.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatorów.

