Regulamin
III Ogólnopolski Festiwal Piosenki„Żołnierze wyklęci”
Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze wyklęci” jest konkursem wokalnym
tematycznie poświęconym żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Bohaterom stawiającym opór służbie bezpieczeństwa ZSRR oraz polskim
władzom im podporządkowanym. Wartości przez nich wyznawane takie jak patriotyzm oraz zaangażowanie w obronę polskości są godne oddania im hołdu!
Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno woj. Kujawsko-pomorskie, tel. 54 287 24 40
Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość”
Cele konkursu:
. Promocja młodych talentów
. Promocja polskiej twórczości o tematyce patriotycznej
. Zdobywanie doświadczeń scenicznych
. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
Warunki uczestnictwa:
. Uczestników mogą zgłaszać szkoły, domy kultury, inne placówki kulturalno-oświatowe
oraz osoby prywatne.
. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim odpowiednio dobraną do
wieku uczestnika, umiejętności wokalnych oraz tematyki organizowanego festiwalu
.Wstępna kwalifikacja uczestników będzie się odbywać na podstawie przesłanych
nagrań DEMO
.O zakwalifikowaniu się do finału festiwalu poinformujemy drogą mailową oraz na
stronie internetowej MCK w Lipnie
. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniament „ na żywo” (instrument we własnym
zakresie po uprzednim zgłoszeniu) lub podkład muzyczny nagrany na płycie CD w
formacie audio.
. Zgłoszenie wykonawców odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia do dnia
01 marca 2019 r. na adres podany w regulaminie. Karty powinny posiadać pieczątkę
placówki delegującej lub czytelny podpis opiekuna, dane kontaktowe oraz dołączone CD
z nagraniem DEMO
. Werdykt oraz przyznane nagrody nie podlegają odwołaniu
. Karty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane!
. Uczestników będzie oceniała Komisja Artystyczna powołana przez organizatora
konkursu
. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii (grup wiekowych) w przypadku
małej liczby uczestników
. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

. Ocenie będzie podlegał dobór repertuaru, umiejętności wokalne oraz ogólny wyraz
artystyczny

Kategorie wiekowe:
a) klasy 4-6 Szkoły Podstawowej
b) klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej
c) szkoła średnia i osoby dorosłe
Termin konkursu: 16 marca 2019 r. godz.10:00
Miejsce konkursu: Kino Nawojka, ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno.

UWAGA!!!
Konkurs przeznaczony jest tylko dla solistów!
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Hotelu Korona w Lipnie
Prosimy o wypełnienie karty uczestnika drukowanymi literami.

KARTA UCZESTNIKA
III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”

1.Imię i nazwisko:..................................................................
2.Data urodzenia:...................................................................
3.Kategoria wiekowa:................................................................
4.Adres instytucji delegującej, telefon,
opiekunowie ...........................................................................
5. Tytuł prezentowanego utworu:
.........................................................................................
Autor tekstu:..........................................................................
Autor muzyki...........................................................................
6.Wymagania techniczne:.............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
przeprowadzenia Festiwalu Wokalnego zgodnie z ustawą z dnia ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z
pózn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia festiwalu oraz w celach promocji
przedsięwzięcia .

…........................................................
(data i podpis opiekuna)

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Festiwalu oraz wykonywanie tego
wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu Facebook MCK w Lipnie
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami ) w celach promocji przedsięwzięcia.

…...........................................................
(data i podpis opiekuna)

