Regulamin prezentacji muzycznych podczas imprezy
„Jesień w sztuce”
I.

Organizator.
Wiejski Dom Kultury w Psarach, ul. Św. Floriana 4, tel. 32 61 38 263,
e-mail :wdkpsary@tck.trzebinia.pl

II.

Cele konkursu :
- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych
interpretacji znanych utworów muzycznych,
- promowanie talentów muzycznych mieszkańców i uczniów szkół
Powiatu Chrzanowskiego

III.

Uczestnicy prezentacji.
1. Prezentacje mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich
młodych mieszkańców i uczniów szkół Powiatu Chrzanowskiego.
2. Uczestnikami prezentacji mogą być osoby indywidualne i duety.

IV.

Warunki uczestnictwa.
1. Każdy uczestnik zgłasza 3 utwory muzyczne nawiązujące do
tematyki jesiennej w warstwie słownej lub melodycznej (np.
poprzez nastrojowość).
2. Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia należy dostarczyć
organizatorowi osobiście (od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00
– 19.00) lub pocztą internetową najpóźniej do 23.10.2020 r.
3. Organizator do 6.11.2020 r. poinformuje uczestników o wyborze
repertuaru do prezentacji (jeden lub maksymalnie dwa utwory
spośród zgłoszonych przez uczestnika).
4. Wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia zobowiązuje
uczestnika do występu w dniu 13.11.2020 r. o godz.17.00 podczas
Koncertu „Jesień w sztuce”.
5. Decyzję o wyborze utworów spośród zgłoszonych przez
uczestnika, które będą wykonane podczas Koncertu „Jesień w
sztuce”, podejmuje organizator.
6. W związku z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek,
telefon, nazwa i adres szkoły) każdy uczestnik musi dołączyć do
zgłoszenia wypełnione formularze : o ochronie danych osobowych
uczestnika, o ochronie wizerunku uczestnika (wzory w załączeniu).
7. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego, nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku uczestników na stronie internetowej TCK
w Trzebini z zaznaczeniem imienia i nazwiska.

V.

Postanowienia końcowe.
Organizator przewiduje podziękowania pisemne dla uczestników
prezentacji.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych, od niego
niezależnych.

KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Imię i nazwisko (solista)…………………………………………………………
Imię i nazwisko (duet)……………………………………………………………
Wiek i klasa …………………………………………………………………….
Nazwa szkoły ……………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kontakt (telefon, e-mail rodzica, opiekuna lub nauczyciela)
……………………………………………………….
Kategoria : muzyka
Tytuły i autorzy utworów :
1.……………………………………………………………………czas ……..
2…………………………………………………………………….czas ……..
3. ……………………………………………………………………czas …….
Potrzeby techniczne (mikrofony – ilość, statywy, odtwarzacz muzyki CD, USB,
inne – proszę wpisać) ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………….
(podpis rodzica, opiekuna lub nauczyciela)

