„SCENA 2020”

XXIV KONECKI PRZEGLĄD FORM ESTRADOWYCH
EDYCJA ONLINE
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem przeglądu jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich.
2. Impreza ma charakter otwartego konkursu na szczeblu powiatu.
3. W przeglądzie mogą brać udział: soliści - wokaliści, duety, zespoły wokalne.
4. Uczestnicy reprezentują samych siebie, placówki kultury, oświaty lub inne
instytucje.
5. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
- Kategoria I (7-9 lat)
- Kategoria II (10-12 lat)
- Kategoria III (13-15 lat)
- Kategoria IV (16-19 lat))
6. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie online: uczestnicy drogą
elektroniczną przysyłają Organizatorowi nagrania video na podstawie których
Jury dokona oceny oraz przydziału miejsc i nagród.
CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja form estradowych.
2. Promocja młodych talentów.
3. Integracja amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.

2.
3.

Wykonawcy przygotowują 1 dowolny utwór, następnie dokonują nagrania
video (smartfonem lub kamerą, obraz w poziomie – dłuższy bok na dole
ekranu) podczas którego wykonują wybrany utwór.
W/w nagranie należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika (lub nazwą
zespołu) oraz wysłać na e-mail: mlisowski@dkkonskie.pl (zalecamy
przesłanie nagrania w postaci linku do tzw. wirtualnego dysku itp.)
Razem z nagraniem należy przysłać zeskanowaną poprawnie wypełnioną
Kartę Zgłoszenia, lub dobrej jakości zdjęcie tego dokumentu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania video oraz
poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do
dnia: 25.11.2020 r. (ŚRODA).

TERMIN I MIEJSCE:
1. Przegląd odbędzie się w następujących etapach:
- PRZESYŁANIE NAGRAŃ VIDEO ORAZ KART ZGŁOSZEŃ:
do 25.11.2020 r. (ŚRODA)
- FINAŁ KONKURSU – ogłoszenie werdyktu Jury:
4.12.2020 r. (PIĄTEK) godz.12.00
Informacje na temat zakwalifikowanych Uczestników oraz werdykt Jury
zostaną podane na www.facebook.com/dkkonskie oraz www.dkkonskie.pl

JURY:
1.
Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez Organizatora a jego
skład zostanie opublikowany na
www.facebook.com/dkkonskie oraz
www.dkkonskie.pl
2.
Werdykt Jury jest niepodważalny.
3.
Jury zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego własnej
interpretacji.

NAGRODY:
1.
Każdy uczestnik przeglądu otrzyma dyplom uczestnictwa, który zostanie
wysłany przez Organizatora na adres podany w Karcie Zgłoszenia.
2.
Laureaci miejsc I, II, III oraz Wyróżnień we wszystkich kategoriach
otrzymają nagrody finansowe, które po ustaleniach z Organizatorem
zostaną przelane na podane konta bankowe.

Uczestnicy oraz instytucje delegujące dokonując zgłoszeń potwierdzają
znajomość oraz akceptację regulaminu!!!

www.dkkonskie.pl
Miejsko - Gminny Dom Kultury
ul. Mieszka I-go 4
26-200 Końskie

tel. (041) 372 24 78
UWAGA !

Zgłoszenia, które zostaną przysłane po w/w terminie nie będą brane pod
uwagę!

