Regulamin
XVII Powiatowego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Rytel 2017
1. Organizator
 Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel
2. Cele Przeglądu





Prezentacja wartościowych, różnorodnych form piosenki;
Inspiracja dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych;
Konfrontacje młodych talentów;
Promowanie i upowszechnianie piosenek o treści patriotycznej.

3. Termin i miejsce
 Przegląd odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Rytlu.
 Karty zgłoszeń należy przesyłać w terminie do 21.04.2017 r. pocztą na adres: ul. Ks. A.
Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel, faksem pod nr tel.: 52 3985246, lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail: konkursyokrytel@o2.pl
W przypadku wyboru poczty elektronicznej, prosimy o potwierdzenie telefoniczne.
4. Zasady uczestnictwa
1.






1.
2.
3.
4.

Wykonawcy będą oceniani w grupach wiekowych:
6 – 9 lat
10 – 13 lat
gimnazjum i szkoła średnia
i w kategoriach wykonawczych:
soliści
duety
zespoły (do 8 osób)
Uczestnik może wykonywać piosenkę akompaniując samemu, korzystając z pomocy
akompaniatora lub nagrania.
Organizator zapewnia aparaturę odtwarzającą i profesjonalne nagłośnienie.
Uczestnik wykonuje 1 utwór
Uczestnik może występować maksymalnie w dwóch wybranych kategoriach wykonawczych

5. Ocena i nagrody
 Wykonawców oceniać będzie jury, powołane przez organizatora.
 Organizatorzy przeglądu przewidują dla laureatów nagrody, a dla wszystkich uczestników
dyplomy oraz skromny poczęstunek.
6. Postanowienia końcowe





Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Wszelkich informacji udzielamy w godzinach 12.00 – 20.00, tel. 52 3985246.
W załączeniu karta zgłoszenia na przegląd.
Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w publikacjach dotyczących
przeglądu i działalności organizatora.
Zapraszamy do udziału.

XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej Rytel 2017
Karta zgłoszenia
1) Wykonawca .....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu, duetu)

2) Ilość osób............................................................................................................................................................................
(dotyczy zespołu)

3) Grupa wiekowa …..........................................................................................................................................................
4) Kategoria wykonawcza ...........................................................................................................................................
5) Repertuar ..........................................................................................................................................................................
(tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor)

..........................................................................................................................................................................................................

5) Zapotrzebowanie techniczne ..............................................................................................................................
6) Opiekun

............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna, nazwa instytucji patronackiej, nr telefonu i dokładny adres do korespondencji)

..........................................................................................................................................................................................................

Uwaga! Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pozycji karty zgłoszenia i przesłanie na adres biura.

Adres e-mail, na który należy przesłać kartę zgłoszenia: konkursyokrytel@o2.pl
Ośrodek Kultury w Rytlu
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
89-642 Rytel
tel./fax. 52 3985246
www.okrytel.republika.pl
www.facebook.com/okrytel
....................................................................

podpis opiekuna

