XXXI Konkurs Piosenki
Obcojêzycznej

REGULAMIN

20 marca 2019 r.
M³odzie¿owy Dom Kultury
38-200 Jas³o
ul. Jana Paw³a II 8A

tel. 13 446 59 25

mdkjaslo@o2.pl
www.mdkjaslo.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.
Organizatorem Konkursu jest M³odzie¿owy
Dom Kultury w Jaœle
2.
Konkurs adresowany jest do solistów - uczniów
szkó³ podstawowych, klas gimnazjalnych i szkó³
ponadgimnazjalnych.
3.
Fina³ Konkursu odbêdzie siê w dniu 20.03.2019 r.
o godz. 9.00 w M³odzie¿owym Domu Kultury
w Jaœle.
4.
Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów:
I etap – eliminacje na podstawie nades³anych
nagrañ,
II etap – fina³.
5.
Bior¹c udzia³ w Konkursie Uczestnik (w przypadku
osób niepe³noletnich rodzic lub prawny opiekun)
oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z niniejszym Regulaminem i wyra¿a zgodê na jego postanowienia.

CEL KONKURSU:
- odkrywanie i rozwijanie talentów wokalnych,
- doskonalenie poziomu wykonawczego m³odych
wokalistów,
- promocja talentów,
- integracja œrodowisk artystycznych.

KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs przebiegaæ bêdzie w dwóch kategoriach
wiekowych:
I kategoria - uczniowie szkó³ podstawowych (klasy
VII, VIII), III klasa gimnazjum
II kategoria - uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
W przypadku du¿ych dysproporcji w liczbie zg³oszeñ

w danej kategorii organizator zastrzega sobie prawo
do zniesienia podzia³u na kategorie wiekowe.

ZASADY UDZIA£U W KONKURSIE:

1.
Zg³oszenie udzia³u w Konkursie polega
na Przes³aniu na adres Biura Organizacyjnego
(w nieprzekraczalnym terminie do 7.03.2019 r.)
formularza zg³oszeniowego, stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszego regulaminu (w wersji
elektronicznej lub papierowej) oraz nagrania
audio w formie CD lub MP3 z zapisem
wykonania jednej piosenki (nagranie winno byæ
podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika).
Nagranie powinno byæ wykonane bez monta¿u
tj. obróbka, mastering, strojenie.
2.
Uczestnik powinien wykonaæ jedn¹ piosenkê
w wybranym jêzyku obcym - do wyboru: jêzyk
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski,
hiszpañski.
Solista nie mo¿e wyst¹piæ z repertuarem, który
wykonywa³ w poprzednich edycjach
3.
Nades³ane zg³oszenia ocenia i wy³ania do fina³u
Konkursu jury powo³ane przez organizatora.
4.
Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych
do fina³u Konkursu zostanie og³oszona przez
Organizatora Konkursu na stronie internetowej
(www.mdkjaslo.pl) w dniu 13.03.2019 r.
5.
Zakwalifikowani do fina³u Uczestnicy prezentuj¹
w konkursie utwory nades³ane w zg³oszeniu –
nie ma mo¿liwoœci zmiany utworów!
6.
Ka¿dy Uczestnik fina³u Konkursu ma prawo
do wyst¹pienia z w³asnym akompaniamentem/akompaniatorem lub zespo³em muzycznym –
sk³ad nie mo¿e przekraczaæ 3 osób. Do prezentacji
konkursowej podczas Fina³u mo¿e tak¿e zostaæ

wykorzystane nagranie œcie¿ki dŸwiêkowej
utworu (zapisane w formacie CD Audio lub na
pendrive).
7.

Osoby bior¹ce udzia³ w finale Konkursu
przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
8.

W trakcie fina³u Konkursu uczestnicy przebywaj¹
pod opiek¹ instruktorów.
9.

Podk³ady muzyczne na CD i tylko w formacie
AUDIO nale¿y dostarczyæ w dniu Konkursu
do akustyka, odpowiednio wczeœniej w celu
sprawdzenia.

KRYTERIA OCENY:
Powo³ane przez Organizatora Jury dokona oceny
prezentacji bior¹c pod uwagê przede wszystkim:
- dobór repertuaru,
- muzykalnoœæ oraz warunki g³osowe wykonawcy,
- interpretacjê jêzykow¹,
- ogólny poziom artystyczny, w tym:
Szczególnie punktowana bêdzie interpretacja
w³asna utworu, nowa aran¿acja, oryginalnoœæ
i niepowtarzalnoœæ prezentacji.

Kontakt:

mdkjaslo@o2.pl,
nr. tel 13 446 59 25
Osoba do kontaktu: Justyna Maniak

Zapraszamy do udzia³u
w XXXI edycji Konkursu!

