„SCENA 2018”
XXII KONECKI PRZEGLĄD FORM ESTRADOWYCH
Regulamin

TERMIN I MIEJSCE:
1. Przegląd odbędzie się w następujących etapach:
PIOSENKA (MGDK, Sala kawiarniana „Egipcjanka”):
- 30.11.2018 r. (PIĄTEK)
godz. 10.00 Kat. I – 7-9 lat
Kat. II – 10-12 lat
godz. 12.30 Kat. III – 13-15 lat

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem przeglądu jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich.
2. Impreza ma charakter otwartego konkursu na szczeblu powiatu.
3. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
PIOSENKA (Kat. I – 7-9 lat, Kat II – 10-12 lat, Kat. III – 13-15 lat, Kat.
IV – 16-19 lat)
4. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.
5. Jeżeli Wykonawca posiada dodatkowe wymagania techniczne konieczne jest
ich wcześniejsze uzgodnienie z Organizatorem (najpóźniej do 23.11.2018 r.).

KONCERT FINAŁOWY (MGDK, Sala kawiarniana „Egipcjanka”):
- 7.12.2018 r. (PIĄTEK) godz.17.00
Na koncercie finałowym zostanie dokonane wręczenie nagród i dyplomów dla
nagrodzonych. Podczas koncertu występują wszyscy laureaci w kategorii
PIOSENKA.

CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja form estradowych.
2. Promocja młodych talentów.
3. Integracja amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych.

JURY:
1.
Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez Organizatora.
2.
Werdykt Jury jest niepodważalny.
3.
Jury zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego własnej
interpretacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie mogą brać udział: soliści - wokaliści, duety, zespoły wokalne.
2. Uczestnicy reprezentują samych siebie, placówki kultury, oświaty lub inne
instytucje.
3. Koszty związane z udziałem (np. przejazd) pokrywają uczestnicy lub ich
przedstawiciele.
4. Wykonawcy w kat. PIOSENKA przygotowują 2 utwory dowolne. Podczas
konkursu prezentowany jest jeden utwór (piosenka), wybrany przez
Wykonawcę. Na ewentualne życzenie Jury Wykonawca prezentuje drugi
utwór.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie poprawnie
wypełnionej Karty Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
23.11.2018 r. osobiście lub na adres: Miejsko - Gminny Dom Kultury,
ul. Mieszka I-go 4,
26-200 Końskie.

NAGRODY:
1.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2.
Laureaci miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe lub finansowe.

UWAGA !

Zgłoszenia, które zostaną dostarczone po w/w terminach nie będą brane
pod uwagę!

godz. 14.30 Kat. IV – 16-19 lat

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

