IX KONKURS PIOSENEK Z REPERTUARU MARYLI RODOWICZ

„TO BYŁ MAJ….”
REGULAMIN

•
•
•

Organizatorzy konkursu:
Centrum Kultury „Browar B.” i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
A. uczniów szkół gimnazjalnych
B. uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Uczestnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane przez siebie piosenki z repertuaru
Maryli Rodowicz
• Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap Konkursu:
• Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie drogą elektroniczną wypełnionej karty
zgłoszenia oraz demo (mp3) utworów wskazanych w zgłoszeniu do 5 maja 2014 r.
• Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiału nadesłanego
przez uczestnika. O zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu organizator poinformuje
telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz umieści informację na stronie internetowej
www.ckbrowarb.pl załączając jednocześnie dalsze szczegóły dotyczące imprezy.
II etap Konkursu:
• Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do prezentacji
wybranej przez jury jednej z nadesłanych propozycji z repertuaru Maryli Rodowicz.
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 31 maja 2014 r., w Centrum Kultury „Browar B.”,
ul. Łęgska 28.
• Uczestnicy śpiewają wykorzystując przygotowany podkład muzyczny na płycie CD audio
(nie w mp3), bądź z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu (nie więcej niż trzy osoby)
• Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.
• Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
• Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
• Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy oraz odtwarzacz CD.
_____________________________________________________________________________
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: konkurs@ckbb.pl
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest również na stronach
internetowych: www.ckbrowarb.pl oraz szkoły www.lo2.wloclawek.q4.pl.
Informacji na temat konkursu udziela Adam Pawlikowski (Centrum Kultury „Browar B.”)- tel.
542326534 lub koordynator przedsięwzięcia Elżbieta Kamińska - tel. 606352224.

Zgłoszenie udziału
IX KONKURS PIOSENEK Z REPERTUARU MARYLI RODOWICZ
„TO BYŁ MAJ….”
Imię i nazwisko uczestnika:
….………………………………......................……...........…………….......................………………
telefon kontaktowy: ………….....................……............................................................
e-mail:…..............…………….........................……......…….…….........................................
wiek: …………....…
kategoria wiekowa: ………............................................................................................
Imię i nazwisko
opiekuna: ..............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy opiekuna: …………...........................…….............................................................….………….
e-mail:…..............…………….............................……......…….……..............................................................................
Nazwa i adres szkoły lub instytucji, którą reprezentuje wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................
…………….………..………………………………………………………….............................................................……………….…
TYTUŁY PREZENTOWANYCH PIOSENEK:
Tytuł pierwszej piosenki: ……………………………………………….................................................
………………….............................................................................................................................

……………………………………………….............................................…………………..........................
Tytuł drugiej piosenki: ……………………………………………………………………………........…………

…...............................................................................................................................................
…......................................……………………………………………………………………………...................

………....………..............……………….
podpis uczestnika

...............................................................
podpis opiekuna

