Regulamin
II Gminnego Przeglądu Piosenki Polskiej
19 marca 2019
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Organizatorem przeglądu jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej
w Mrozach;
Przegląd odbędzie się 19 marca 2019 r.;
Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Mrozy oraz
osób uczestniczących w życiu kulturalnym GCK;
W przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne reprezentujące placówki oświatowe oraz kulturalne. Dopuszcza
się zgłoszenia indywidualne podpisane przez uczestnika lub rodzica/prawnego
opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich);
Każdy uczestnik jest obowiązany zaśpiewać 1 piosenkę w języku polskim,
do której tekst i muzykę napisali polscy autorzy;
Dozwolony jest występ z podkładem muzycznym, akompaniamentem na żywo
lub a cappella. Maksymalny czas trwania utworu: 5 min. Każdą placówkę może
reprezentować maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Dany uczestnik może wystąpić indywidualnie i jako członek grupy, nie może
jednak wystąpić solo i w duecie. Jeśli skład zespołu jest zróżnicowany pod
względem wiekowym i trudno go przyporządkować do danej kategorii wiekowej
prosimy o kontakt z organizatorem, w celu uniknięcia nieporozumień przy
ocenie występu przez komisję;
Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie i dostarczenie do biura GCK do dnia
12 marca 2019 r. kompletu następujących dokumentów, stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu:
 karta zgłoszenia – można dostarczyć ją osobiście (do godz. 16.00),
pocztą lub na adres mailowy:
koordynator.gckmrozy@gmail.com,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z organizacją konkursu, podpisana przez każdego uczestnika/opiekuna
prawnego;
 zgoda na fotografowanie, wideofilmowanie występów i wykorzystywanie
materiałów w celach promocyjnych, podpisana przez każdego
uczestnika/opiekuna prawnego;
Prosimy uczestników/opiekunów prawnych o udzielenie powyższych zgód
na przetwarzanie danych przez organizatora, które są dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w konkursie.
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Podkład muzyczny powinien być dostarczony do dnia 12 marca 2019 r.
w formacie wav. lub mp3 osobiście (do godz. 16.00) lub na adres mailowy:
akustyk.gckmrozy@gmail.com. Podkład muzyczny nie może zawierać
śpiewanej lub granej na instrumencie linii melodycznej (nie dotyczy kategorii
przedszkola i klasy „0”);
Laureatów przeglądu wyłoni komisja powołana przez organizatora. Podanie
wyników nastąpi po przesłuchaniach w dniu przeglądu;
Organizator zapewnia obsługę techniczną w miarę posiadanych możliwości
technicznych, zgodnie z informacjami podanymi przez uczestników na kartach
zgłoszenia. Należy podać szczegółowe wymagania (m.in. ilość mikrofonów,
instrumentów, krzeseł itd.);
Komisja oceniać będzie w sześciu kategoriach wiekowych:

przedszkola i klasy „0”,

szkoły podstawowe (klasy I-III),

szkoły podstawowe (klasy IV-VI),

szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) i gimnazja (klasy III),

szkoły ponadgimnazjalne,

dorośli;
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy, a laureaci wybrani przez
komisję otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora;
Laureaci I miejsca w każdej kategorii wiekowej mają zagwarantowany udział
w drugim etapie Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej
Kulturomaniak 2019, bez konieczności przesyłania nagrania niezbędnego
w etapie pierwszym, z zastrzeżeniem prezentacji tego samego występu.
W omawianym przypadku konieczne będzie spełnienie kryteriów
regulaminowych przeglądu Kulturomaniak 2019;
Dodatkowo jury przyzna jedną nagrodę specjalną soliście do lat 14. Laureat
nagrody specjalnej weźmie udział w konkursie estradowym „Wygraj szansę”,
organizowanym przez Agencję Telewizyjno Estradową TV MEDIA, który
odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali Kina Kultura
w Wołominie.;
Występy wybranych laureatów oraz rozdanie nagród odbędą się 31 marca
2019 r.;
Nagrody nieodebrane do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 przechodzą
na własność organizatora;
Koszty przyjazdu na przegląd pokrywa uczestnik/instytucja zgłaszająca
uczestników;
Informacja o kolejności występów zostanie umieszczona na stronie
www.kulturalmemrozy.pl 15 marca 2019 r.;
Sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Mrozach.

Więcej informacji w biurze GCK:
ul. Adama Mickiewicza 22,
05-320 Mrozy
tel. 25 75 74 479
e-mail:
koordynator.gckmrozy@gmail.com
www.kulturalnemrozy.pl

