Regulamin Konkursu Piosenki - The Voice of Głowacki

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie
CEL:


prezentacja umiejętności wokalnych gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych;



propagowanie idei wspierania uzdolnień;



przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień;



promocja szkół i miasta jako wspierających uzdolnienia uczniów;



promocja miasta (wydarzenie będzie rozpowszechnione w mediach oraz
Internecie i na fb);



integracja uczniów z różnych szkół

MIEJSCE: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie
TERMIN: I etap – 5 lutego 2019 , II etap – 8 marca 2019, Finał – 22 marca 2019
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych
etapów konkursu.
W przypadku małej liczby uczniów zainteresowanych- konkurs się nie
odbędzie.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Konkursu może być młodzież występująca solo.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych
(do uczniów klas 7-8) i ponadgimnazjalnych.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby uczęszczające do placówek oświatowych
i kulturalnych znajdujących się w obrębie powiatu krasnostawskiego.
4. Niedozwolone jest śpiewanie z towarzyszeniem playbacku.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie piosenki z podkładem
muzycznym lub akompaniamentem. Po zgłoszeniu się do Konkursu uczestnik nie ma
możliwości zmiany repertuaru.
6. Każdy uczestnik powinien przygotować 1 piosenkę trwającą od 3 do 4 minut
i zaprezentować ją podczas „Przesłuchań w ciemno”, które odbędą się w KDK w
Krasnymstawie.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej karty
zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców ( w przypadku uczniów niepełnoletnich), zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz podkładu muzycznego na płycie CD lub
pliku mp3 w terminie 7 dni od terminu poszczególnych etapów konkursu na adres
ZSP NR 2 w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Marka Sobieskiego 5 lub adres
mailowy: voice.of.glowacki@gmail.com
Płytę należy opisać podając: nazwę szkoły, imię i nazwisko, tytuł piosenki oraz
wykonawcę/autora piosenki. W przypadku przesłania pliku mp3 informacje te należy
zawrzeć w treści maila.
Każdy ze zgłaszających się do Konkursu uczestników wyraża zgodę na
bezterminowe wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych
Organizatora.
Wszystkie dane osobowe oraz informacje podane w kwestionariuszu przez
Uczestników muszą być prawdziwe. Podanie fałszywych danych spowoduje
wykluczenie uczestnika z Konkursu.
8. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. W przypadku nie
zastosowania się do tego punktu Uczestnik konkursu zostaje wykluczony z konkursu
przez Organizatora. Jury oraz Organizator mają prawo przerwać występ w dowolnym
momencie. Uczestnik zobowiązuje się do zastosowania do poleceń Jury i
Organizatora w tym zakresie.
9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
10. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

11. Termin „Przesłuchań w ciemno” będzie zamieszczony na stronie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych NR 2 w Krasnymstawie: http://www.glowacki.p9.pl
w zakładce The Voice of Głowacki.
12. Prezentowane utwory wysłucha i oceni Jury powołane przez organizatora.
Jury oceniać będzie:


umiejętności wykonawcze



walory muzyczne, głosowe, muzykalność



stopień trudności wykonywanych utworów



dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy



ogólne wrażenie artystyczne



interpretacje utworu



oryginalność opracowania scenicznego

13. Etapy konkursu:
I Etap: Przesłuchania w ciemno- uczniowie zaprezentują jedną piosenkę. Jury
wybierze uczestników, którzy przejdą do następnego etapu. Uczestnicy konkursu
będą mieli możliwość wyboru Trenera - Opiekuna.
II Etap: Bitwy- uczniowie zaprezentują w dwie piosenki. Jedną w duecie, drugą w
występie solowym. Jury wybierze uczestników, którzy przejdą do następnego etapu.
III Etap: Finał - finaliści prezentują dwie piosenki.
Wykonania uczestników będą zamieszone na stronie i Facebooku szkoły.
Jury dokona wyboru zwycięzcy konkursu, przyznając nagrodę
The Voice of Głowacki – za I miejsce, za drugie miejsce i trzecie miejsce.
Przyznana zostanie również nagroda publiczności.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i jego
zmiany.
15. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi
uczestników Konkursu, zdjęciami i nagraniami.
16. Dojazdy i wyżywienie we własnym zakresie.
17. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie w swoim
środowisku lokalnym.

