REGULAMIN
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem imprezy jest Nasielski Ośrodek Kultury.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia
zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości. Aktualność regulaminu
można sprawdzić pod adresem internetowym: www.noknasielsk.pl

Rozdział II
CEL FESTIWALU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem Festiwalu jest: prezentowanie młodych solistów i zespołów, popularyzacja kultury
muzycznej wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie śpiewu, odkrywanie talentów.
2. Festiwal ma formę konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy Nasielsk.
3. Finał gminny IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej odbędzie się w Nasielskim Ośrodku
Kultury

17 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00.

4. Zgłoszenia należy dostarczyć do 12 kwietnia 2018 r. bezpośrednio do Nasielskiego Ośrodka
Kultury, wysłać pocztą na adres: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk
lub przesłać mailem: nok@noknasielsk.pl (dostarczenie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu).
5. Dostarczenie karty zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne w wyrażeniem zgody
na udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika IX Festiwalu „O złotą nutkę”.
6.

Na

podstawie

kart

zgłoszeń

Organizator

dzieli

uczestników

a informacje o kolejności udostępnia na swojej stronie internetowej.

na

grupy

wiekowe,

7. Uczestnicy Festiwalu mogą wystąpić solo lub w zespole (maksymalna liczba członków zespołu:
10 osób).
8. Kategorie wiekowe występów:

9.

Każdy



Przedszkole i klasy 0



Klasy I-III



Klasy IV-VI



Kl. VII i Gimnazjum

wykonawca

prezentuje jeden

utwór.

Prezentacja

może odbyć

się:

a’capella,

z akompaniamentem do dwóch instrumentów lub z podkładem muzycznym.
10. Uczestnicy, którzy będą korzystali z podkładu muzycznego powinni dostarczyć go razem
z kartą zgłoszenia do Nasielskiego Ośrodka Kultury do dnia 12 kwietnia br. Podkład można
przesłać

mailem

na

nok@noknasielsk.pl

bądź

dostarczyć

na

płycie

CD

lub

innym

nośniku, z którego będzie możliwość kopiowania na potrzeby Festiwalu.
11. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność,
wyczucie rytmu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
12. Każdy z uczestników Festiwalu Piosenki „O złotą nutkę” będzie miał szansę walczyć
o NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Na fanpage’u facebookowym Nasielskiego Ośrodka Kultury zostaną
zamieszczone zdjęcia każdego z wykonawców. Zostaną one poddane głosowaniu poprzez
kliknięcie znacznika „Lubię to”. Głosowanie będzie trwało 24 godziny od momentu opublikowania
zdjęć. Organizator przewiduje tylko jedną nagrodę publiczności.
13. Dla najlepszych przewidziano nagrody. Ponadto laureaci zaprezentują swoje umiejętności
podczas tegorocznych Dni Miasta 5 maja br.

Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Udział

w

przeglądzie

jest

bezpłatny.

Koszty

przejazdu

uczestnicy

pokrywają

we własnym zakresie.
2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w regulaminie.
3. Regulamin oraz Karty Zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej: www.noknasielsk.pl

