REGULAMIN KONKURSU

ŁAP ZA MAJKA vol.3

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Dawid Domała we współpracy z Nasielskim
Ośrodkiem Kultury.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz
wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej
wiadomości. Aktualności regulaminu można sprawdzać pod adresem internetowym:
www.facebook.com/ŁapZaMajka lub na www.noknasielsk.pl

Rozdział II
CEL KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem konkursu jest: prezentowanie młodych solistów i zespołów, popularyzacja
kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie śpiewu, odkrywanie
talentów.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej gimnazjów
ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Nasielsk.
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3. Finał konkursu (przesłuchanie uczestników) odbędzie się dnia 27 czerwca
2017 r. o godz. 17.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po przesłuchaniach finałowych 27 czerwca 2017
r. w Nasielskim Ośrodku Kultury.
5. Zgłoszenie wraz z podkładem muzycznym należy dostarczyć do 26 czerwca
2017 r. bezpośrednio do Nasielskiego Ośrodka Kultury lub wysłać na
adres:
domalak@o2.pl

6. Dostarczenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny dostarczyć pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów.
8. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: rap i śpiew. Informacje o kolejności
występów uczestników będą podane na stronie organizatora oraz wywieszone
w budynku NOK po upływie terminu zgłoszeń.
9. Każdy uczestnik prezentuje jednej utwór. Czas występu nie może przekroczyć
3 minut. Po przekroczeniu ustalonego czasu organizator kończy występ wyciszając
podkład muzyczny.
10. Prezentacja może odbyć się: a’capella, z akompaniamentem do dwóch
instrumentów lub z podkładem muzycznym.
11. Uczestnicy, którzy będą korzystali z podkładu muzycznego powinny dostarczyć
go razem z kartą zgłoszeniową do Nasielskiego Ośrodka Kultury lub wysłać mailem
na adres: domalak@o2.pl
12. Oceny prezentacji dokona niezależne jury powołane przez Organizatora. Decyzja
jury jest ostateczna i zostanie ogłoszona po zakończeniu przesłuchań. Kryteria
oceny: dobór repertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność,
wyczucie rytmu, dykcja, ogólna prezencja artysty.
13. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
przez organizatora konkursu danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy i nazwy
szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji
konkursu.
14. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
prezentowanego przez siebie występu scenicznego (w formie audio, wideo, oraz
zdjęć wykonanych podczas występu) w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, w lokalnej prasie, Internecie i na stronie
organizatora, oraz w innych formach utrwaleń.

Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają
we własnym zakresie.
2. Wejście na teren imprezy jest bezpłatne
3. W przypadku zaistnienia szczegółowych okoliczności Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w regulaminie.
4. Regulamin, karty zgłoszeń, oraz zgoda na udział w konkursie można pobrać
ze strony: www.facebook.com/ŁapZaMajka lub na www.noknasielsk.pl

