Regulamin
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
Miejsce:
Tomaszowski Dom Kultury
Termin:
24 kwietnia 2018r. godz.9.00
Zasady uczestnictwa
Do konkursu mogą być zgłaszani soliści i zespoły w wieku 5-16 lat ( od roku 20013 do 2002)
z Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego.
Instytucja ( szkoła, biblioteka, studio piosenki ) może zgłosić do konkursu do 5 solistów i 1 zespół.
Wykonawcy będą oceniani w czterech grupach wiekowych:
5-7 lat ( rocznik 2013-2011)
8-10 lat ( rocznik 2010-2008)
11-13 lat (rocznik 2007-2005)
14-16 lat ( rocznik 2004-2002)
W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega przeniesienie wykonawców
z tejże kategorii do następnej.
W zespołach komisja wyłoni ze wszystkich zgłoszonych zespołów ( bez względu na kategorię ) I,II i
III miejsce.
Podczas konkursu wykonawcy prezentują jedną piosenkę o tematyce ekologicznej, przyrodniczej,
turystycznej.
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników, zwracając szczególną uwagę na dobór
repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, walory muzyczne i stopień trudności wykonywanych
utworów, ogólny wyraz artystyczny.
o Podkłady mp3 i karty zgłoszeń(podpisane) należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie
do 16.04.2018 r. mailem: mbp.koordynatorpowiat@tomaszow-lubelski.com.pl
Sprawy organizacyjne
o Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony,
o Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają statuetki, które będą wręczone na Ekologicznym
Kiermaszu Rozmaitości.
o Laureaci wystąpią 1 maja 2018 r. podczas Ekologicznego Kiermaszu Ekologicznego.
o Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
o Opiekunowie przygotowujący wykonawców otrzymają podziękowania.
Informacji w sprawie konkursu udziela: Elżbieta Dziuba – koordynator d.s. bibliotek w powiecie
tel. 84 664 30 53 w.203
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Życzymy wspaniałej zabawy.

Karta zgłoszenia do Konkursu Piosenki Ekologicznej
w dniu 24.04.2018 r.

I.

Imię i nazwisko wykonawcy / nazwa zespołu
…………………………………………………………………………..……………………

5-7 lat ( rocznik 2013-2011)
8-10 lat ( rocznik 2010-2008)
11-13 lat (rocznik 2007-2005)
14-16 lat ( rocznik 2004-2002)
/Właściwe zaznaczyć . Przy zespole zaznaczyć rok urodzenia najstarszego członka zespołu/

II.

Repertuar
1. …………………………………………………………….……………….……………

III.

Proszę podać instrument w przypadku akompaniamentu własnego.

…………………………………………………………………………
V. Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny, numer telefonu osoby przygotowującej
solistę/zespół
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wiem, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do celów związanych
z organizacją konkursu, a ponadto wyrażam zgodę do publikacji zdjęć , przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

……………………………….
Miejscowość , data

………………………….
Podpis rodzica

UWAGA!
Karta zgłoszeniową wraz z podkładem należy wysłać do dnia 16.04.2018 r. mailem :
mbp.koordynatorpowiat@tomaszow-lubelski.com.pl

