Miejskie Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN
1. Organizator:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 25 25
www.mckaleksandrowkujawski.pl
www.facebook.com/Miejskie-Centrum-Kultury-w-Aleksandrowie-Kujawskim-181950021858654/

2. Cele konkursu:
• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
• prezentacja umiejętności wokalnych,
• propagowanie kultury muzycznej wśród uczestników,
• promocja młodych talentów.

3. Kategorie wiekowe:
•

soliści: do 6 lat

•

soliści: 7 – 11 lat

•

soliści: 12 – 15 lat.

4. Warunki uczestnictwa:
• Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu
aleksandrowskiego.
• Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla solistów.
• Zadaniem uczestników jest nagranie filmu zawierającego prezentację jednej piosenki z repertuaru
dziecięco-młodzieżowego

w

języku

polskim

z

półplaybackiem,

akompaniamentem

instrumentalnym lub a capella. Niedozwolony jest playback! Nagranie nie powinno przekraczać 5
minut.

• Prezentacja wokalna może być nagrana w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest
wymagane, jednak dozwolone.
• Nagranie wykonywanego utworu może być realizowane telefonem komórkowym lub innym
dowolnym urządzeniem.
• Film powinien być nakręcony w sposób statyczny, w postaci jednego ujęcia, bez ingerencji
studyjnej. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
• Przygotowany materiał należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika.
• Plik z nagraniem należy przesłać wraz z wymaganymi wypełnionymi i podpisanymi przez
rodziców/prawnych opiekunów załącznikami (Karta zgłoszenia – zał. nr 1, Oświadczenie – zał.
nr 2) w postaci skanów lub zdjęć na adres mailowy: konkursy@mckaleksandrowkujawski.pl lub
za pomocą zewnętrznej platformy do przesyłania plików www.wetransfer.com lub pocztą na
adres MCK.
• Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00.
• Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

5. Kryteria oceny:
•

walory wokalne,

•

dykcja,

•

dobór repertuaru,

•

interpretacja utworu,

•

ogólny wyraz artystyczny.

6. Nagrody:
• Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach i przyzna wyróżnienia.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz Facebooku Miejskiego Centrum
Kultury w dniu 23.04.2021 roku.
• Jury ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.
• Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.
• O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub
mailowo.

Zapraszamy do udziału!

