XXVIII
Wojewódzki Dziecięcy
Festiwal Piosenki
Korfantów’ 2019

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
WSPÓŁORGANIZATOR:
Powiat Nyski
PATRONAT:

Janusz Wójcik - Burmistrz Korfantowa
CELE i ZADANIA:
- Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- Prezentowanie dorobku artystycznego solistów,
- Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
MIEJSCE i TERMIN:
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Rynek 10, 48-317 Korfantów
- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)
- Rozpoczęcie o godz. 9.00
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przesłanie do 15 kwietnia 2019 r. karty zgłoszeniowej oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
RYNEK 10, 48 – 317 KORFANTÓW
fax: 77/4319096 lub e-mail: moksir@poczta.onet.pl

UWAGA ! ! !
karty dostatrczone PO TERMINIE
oraz karty niekompletne nie będą przyjmowane
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KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI
- Karta bez pieczątki szkoły lub placówki kultury będzie uważana za niekompletną,
w przypadku osób zgłoszonych indywidualnie pieczątka nie jest wymagana
-

Warunkiem uczestnictwa jest zaprezentowanie 2 dowolnych piosenek w języku polskim
do akompaniamentu własnego, akompaniatora lub podkładu muzycznego na płycie CD
lub PENDRIVE w formacie WAV lub MP3 (w jakości 320kb/s),

-

W przypadku dużej ilości uczestników organizator ma prawo skrócenia prezentacji
do 1 piosenki wybranej przez wykonawcę,

-

Laureaci naszego festiwalu nie mogą prezentować piosenek śpiewanych przez siebie
w poprzednich edycjach naszego festiwalu.

KATEGORIE:
 kat. I – soliści 7-8 lat
 kat. II – soliści 9-10 lat
 kat. III - soliści 11-12 lat
 kat. IV – soliści 13-14 lat
 kat. V - soliści 15-16 lat
O zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii decyduje ROK

URODZENIA

Kolejność przesłuchań festiwalowych w poszczególnych
kategoriach ustalona zostanie w drodze losowania i podana
w dniu FESTIWALU (przed rozpoczęciem)
OCENA:
Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury, zwracając szczególną
uwagę na dobór repertuaru do wieku wykonawcy, interpretację piosenki, dykcję i emisję
głosu, dobór muzyki oraz ogólny wyraz artystyczny.
NAGRODY:
- Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej
kategorii wiekowej
- Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora i współorganizatora
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FINANSE:
- Koszty organizacji festiwalu ponosi organizator.
- Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestników.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
~ Ośrodek Kultury lub Szkołę może reprezentować w poszczególnych kategoriach
wiekowych tylko 2 uczestników,
~ Organizator zapewnia wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofon,
odtwarzacz CD/MP3, oświetlenie sceniczne oraz „wyjścia liniowe” i stojaki
dla instrumentów klawiszowych.
~ Nagrania podkładów muzycznych na płytach CD/MP3 muszą być opisane
tj.: imię i nazwisko solisty oraz tytuł piosenki i numer nagrania.
~ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagrań.
~ Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu festiwalu, po zakończeniu
pracy Jury.
~ Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu
po konsultacji z Jury.
~ Dodatkowych informacji udziela Stanisław Szkolny (Dyrektor M-GOK,SiR):
Kierownik Artystyczny Festiwalu, w godz. 8.00 – 15.00,
~ tel. 77/4343-865 lub 77/4343-866.

Organizator
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XXVIII WOJEWÓDZKI, DZIECIĘCY
FESTIWAL PIOSENKI - KORFANTÓW’2019

KARTA

ZGŁOSZENIA

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię i Nazwisko wykonawcy ……………………........................................…...................…….
...............................…………………………………............................................................……..
2. Rok urodzenia …………...............................................................................................……...…
3. Kategoria (wpisać w/g regulaminu)………...............................................................…………...
4. Adres reprezentowanej instytucji ……..........................................………..................……...…
…………………………………………………............................................……...................……
…………………………………………………………...............................................................…
5. Imię i Nazwisko Opiekuna / Instruktora ………............................................................………
………………………………………………………….................................................................
6. Tytuły piosenek (ew. autor słów i muzyki):
1/ ……………………………………..............................................……………….................……
2/ ………………………………………………..............................................…….................……
7. Sprzęt techniczny potrzebny dla wykonawców …….........................................................…...
…………………………………………………………..................................................................

Data: ……………2019 r.

………………………..
pieczątka reprezentowanej instytucji
/obowiązkowo/

……………………….
podpis opiekuna/instruktora
/obowiązkowo/
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………..............................................................................................................………
imię i nazwisko
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie w celu organizacji
i przeprowadzenia XXVIII Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki - Korfantów 2019
Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich
danych. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Korfantowie ul. Rynek 10. Administrator danych zapewnia ochronę podanych w karcie
zgłoszenia danych osobowych, które przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
piosenki i organizacji festiwalu przez administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych
wydarzenie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (Dz. U. z 2016 poz. 666)

…..............………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

6

