REGULAMIN
KONKURSU PIOSENKI
„Nie ma jak u Mamy”
1. Organizator konkursu:
Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Plac Kaczorowskiego 1
21-540 Małaszewicze
email konkursowy: gckkon@gmail.com
2. Cele konkursu:






Popularyzacja polskiej piosenki oraz piosenki religijnej
Konfrontacja osiągnięć młodych wokalistów
Stworzenie warunków do prezentacji własnych umiejętności
Rozwijanie wartości artystycznych i kulturalnych
Wzmacnianie więzi rodzinnej
3. Miejsce i termin konkursu:

Konkurs w formie elektronicznej – śpiewamy w domu, wysyłamy nagrany film.
4. Warunki uczestnictwa
Temat przewodni konkursu: Matka, Ojciec, Rodzina.
Konkurs jest przeznaczony dla solistów z klas I–III i IV-VIII szkoły
podstawowej oraz kategorii ponadpodstawowej do 19 roku życia włącznie.
Wykonawcy przygotowują jeden utwór w języku polskim o tematyce
konkursowej (Matka, Ojciec, Rodzina).
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
 klasy I–III
 klasy IV–VIII
 szkoły ponadpodstawowe
Czas prezentacji nie powinien przekraczać czterech minut. Zgłoszeniem jest
nadesłany film z piosenką w języku polskim na adres: gckkon@gmail.com od
26.05.2020 do dnia 23.06.2020r. W tytule podajemy Imię, Nazwisko oraz klasę
Uczestnika.

Filmik może być nagrany dowolnym urządzeniem, dowolną techniką – bez
montażu. Na nagraniu ma być widoczna cała postać uczestnika. Piosenka może być
wykonana z akompaniamentem lub a’capella (sam głos). Ocena jury jest ostateczna
i niepodważalna.
5. Ocenie podlegają:







Poprawność językowa
Warsztat: dykcja, wyczucie rytmu, barwa głosu, muzykalność, intonacja
Osobowość sceniczna wykonawcy
Interpretacja utworu
Ogólny wyraz artystyczny
Dobór repertuaru
6. Nagrody:

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz
upominki, pozostali dyplomy uczestnictwa (możliwa forma elektroniczna).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagród dodatkowych oraz prawo do
zmian w regulaminie. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator
w porozumieniu z wcześniej powołanym jury.

Wysłanie filmiku jest równoznaczne z:
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika/uczestników,
opiekunów prawnych uczestnika/uczestników oraz nauczyciela (imię i nazwisko,
adres e-mail, nr telefonu) zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia konkursu,
w tym publikacji list konkursowych, protokołów pokonkursowych, dyplomów
i podziękowań, rozliczenia finansowego – odbiór nagród i wyróżnień,
 oświadczeniem, że w/w dane są udostępniane dobrowolnie oraz z wiedzą
o przysługującym prawie do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia.
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych
zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu.

