Dom Kultury SCK w Mielcu
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Mielec, kwiecień 2022

REGULAMIN I MIELECKIEGO KONKURSU PIOSENKI
„NA LUDOWO – ZESPOŁOWO” im. JANUSZA MEJZY
ORGANIZATOR
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
Al. Niepodległości 7
39-300 Mielec
PATRONAT HONOROWY:
Starosta Powiatu Mieleckiego
Prezydent Miasta Mielca
TERMIN I MIEJSCE
Eliminacje do konkursu odbędą się on-line - termin nadsyłania zgłoszeń
do 20 kwietnia 2022 roku.
Ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2022 roku.
CEL KONKURSU
1. Popularyzacja polskiej piosenki ludowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
3. Ukazanie bogactwa polskiej muzyki ludowej w formie prezentacji wokalnych.
4. Rozbudzenie zainteresowań polską muzyką ludową.
5. Włączanie młodego pokolenia w popularyzowanie kultury ludowej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących powiat mielecki
w następujących kategoriach wiekowych i konkursowych:
soliści
- I. Kategoria wiekowa: 5-10
- II. Kategoria wiekowa: 11-17
- III. Kategoria wiekowa: 18-25+
Duety (wszystkie kategorie wiekowe)
- duety wokalne (tylko dziewczęco – chłopięce lub żeńsko-męskie)
FORMA NAGRANIA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie ﬁlmiku jednej piosenki
ludowej do podkładu muzycznego lub akompaniamentu na dowolnym
instrumencie.
2. Przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.pazdro@kultura.mielec.pl
linku do ﬁlmiku zawierającego zgłoszoną prezentację (WeTransfer, YouTube,
Dysk Google) oraz skanu podpisanej karty zgłoszenia wraz z załącznikami.

OCENA I NAGRODY
1. Powołane przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Jury, przyzna
nagrody oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru dostosowany do umiejętności i wieku
- interpretacja piosenki
- poziom warsztatu wykonawczego
- ogólne wrażenie artystyczne
- wizerunek sceniczny
- mile widziany jest strój ludowy
2. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej Domu Kultury.
3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom dnia 1 maja 2022, miejsce
i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.
4. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność.
5. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwes e
sporne rozstrzygać będzie Jury.
NAGRODY DODATKOWE
Laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu zorganizowanego przez ZPIT
Rzeszowiacy 1 maja 2022 roku (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
o uczestnictwie w koncercie).
KOORDYNATOR
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Małgorzata Pazdro tel. 694 816 367
m.pazdro@kultura.mielec.pl
DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnicy konkursu zobowiązują się do zapoznania z treścią oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku oraz zgody na udział
w konkursie i zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki
do regulaminu) i podpisanie tych dokumentów.
W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie
prawni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

KARTA ZGŁOSZENIA
I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI
„NA LUDOWO – ZESPOŁOWO” im. JANUSZA MEJZY
DOM KULTURY SCK W MIELCU

1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY LUB DUETU (kategoria, wiek)
………………………………………………………………................................................
2. DANE KONTAKTOWE (adres, nr telefonu)
………………………………………………………………................................................
3. DANE INSTYTUCJI PATRONUJĄCEJ ( nazwa, adres, telefon, mail)
………………………………………………………………................................................
4. PROGRAM (tytuł piosenki, autor)
………………………………………………………………................................................
5. IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA (telefon)
..................................................................................................................

…………………………………………….

………………………………………

miejscowość, data

podpis zgłaszającego / opiekuna

