REGULAMIN
XIV PRZEGLĄDU WOKALNEGO
„SOLO I W DUECIE”
PATRONAT HONOROWY:
 Prezydent Miasta Chorzów
ORGANIZATOR:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
PATRONAT MEDIALNY:
 portal „Chorzowianin.pl”
I. CELE:







Rozwijanie kultury muzycznej i wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
Uaktywnianie amatorskiego ruchu muzycznego.
Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
Stworzenie szansy prezentacji scenicznej solistom i duetom wokalnym.
Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
Wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów i młodych wykonawców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Przeglądzie „SOLO I W DUECIE” mogą wziąć udział soliści i duety wokalne.
2. Przegląd „SOLO I W DUECIE” jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i wygasających gimnazjów oraz wychowanków
domów kultury, stowarzyszeń i innych organizacji z terenu Chorzowa będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Uczestnicy przeglądu przygotowują jeden utwór w języku polskim. (zmiana sugerowana przez instruktorów)
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
5. Wokaliści mogą korzystać z akompaniamentu lub podkładów muzycznych (CD, pamięć masowa – format MP3,
nie może to być płyta CDRW!).
6. Wokaliście może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny liczący jednak nie więcej niż 3 osoby (akompaniator i zespół nie
podlegają ocenie i nie otrzymują nagród).
7. Uczestnicy przeglądu dojeżdżają na własny koszt.
8. Utwór zgłoszony do występu jest programem obowiązującym i nie podlega zmianie!
III. TERMINY:
1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie
i kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia załączonej do regulaminu
w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2018 r., na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury, 41 – 500 Chorzów, ul. Lompy 13;
tel./fax (032) 2413-180;
e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl
lub umieszczenie w skrytce Młodzieżowego Domu Kultury
w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek w Chorzowie
2. Przegląd odbędzie się 7 marca 2018r. O godzinie rozpoczęcia przeglądu wykonawcy zostaną poinformowani do 2 marca 2017r.
3. Kolejność prezentacji zostanie ustalona w drodze losowania – w dniu przesłuchania, przed godziną rozpoczęcia przeglądu.
IV. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prezentacji oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Występy będą oceniane w kategoriach:
a)
szkoły podstawowe kl. 1 - 3
b)
szkoły podstawowe kl. 4 - 6
c)
szkoły podstawowe kl. 7 i gimnazja (wygasające klasy II i III)
d)
domy kultury, stowarzyszenia i inne organizacje (w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń – reprezentanci tych instytucji
będą przyporządkowani odpowiednio do wykonawców ze szkół)
3. Werdykt jury jest ostateczny. W sytuacji, gdy komisja oceniająca ma problem z wyborem laureatów, wykonawca / wykonawcy
mogą zostać poproszeni o ponowne wykonanie prezentowanego wcześniej utworu.
4. Przewiduje się także „nagrodę publiczności”, która zostanie przyznana na podstawie głosów oddanych przez
uczestników przeglądu, po zakończeniu przesłuchania.
V. UWAGI KOŃCOWE:
1. Wykonawcy mogą zgłosić swój udział w konkursie tylko jeden raz, tj. jako solista lub w duecie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.
3. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji
dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy)
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK,
na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
6. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.
7. Koordynator imprezy: Justyna Szturma - j.szturma@mdkchorzow.pl
8. Zgłoszenia, dodatkowe informacje: Hanna Wicińska - sekretariat@mdkchorzow.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
XIV PRZEGLĄD WOKALNY
„SOLO I W DUECIE”
(PROSIMY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI)

1.

...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko solisty/imiona i nazwiska osób z duetu)

2.

...............................................................................................................................
(nazwa placówki reprezentowanej przez wykonawcę, duet)

3.

...............................................................................................................................
(wiek uczestnika/ów, klasa)

4.

...............................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy)
(najlepiej bezpośredni tel. komórkowy – umożliwia to wysyłanie wiadomości sms)

5.

REPERTUAR:
Autor

6.

Tytuł

Czas trwania

POTRZEBY TECHNICZNE / RODZAJ AKOMPANIAMENTU

 CD
 mikrofony
 zespół akompaniujący (ilość osób, rodzaj instrumentów)
..........................................................................................................................................……………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………

 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………..

……………………………………….
(pieczęć placówki jednostki delegującej)

…………………………………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika jednostki delegującej)

