I Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach filia Biskupiec

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach filia
Biskupiec, ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
2. Cel konkursu:
 Rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej
 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy
twórczej w zakresie muzyki
 promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
3. Konkurs odbędzie się 21 maja 2022 r. (sobota) w Samorządowej Szkole Muzycznej I
st. w Dywitach filia Biskupiec. Rozpoczęcie konkursu godz. 9.00.
4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 13 maja 2022 r. na adres
biskupiec@psmdywity.org wraz z kartą zgłoszenia i klauzulą zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.
5. Szkołę lub przedszkole może reprezentować trzech solistów w każdej z wybranych
kategorii.
6. Kategorie:
* Przedszkole 5 – 6 lat
* Klasa I - III
* Klasa IV-VI
* Klasa VII-VIII
Harmonogram konkursu będzie przesłany do szkół do 18 maja 2022 r.
7. Każdy uczestnik prezentuje jedną dowolnie wybraną piosenkę dziecięcą lub
młodzieżową .
8. Utwór może być wykonany:



z własnym akompaniamentem,
z podkładem muzycznym zapisanym w formacie mp3 ,który należy przesłać
na adres mailowy magda-b7@wp.pl z podanym imieniem i nazwiskiem
uczestnika i tytułem utworu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły na płycie
CD lub dysku zewnętrznym do 13 maja 2022 r.

9. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
10. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury, powołane przez Organizatora. Decyzja Jury
jest nieodwołalna.
11. Jury będzie oceniało: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, poczucie rytmu,
interpretację muzyczną, prezentację sceniczną .
12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
podczas trwania konkursu, zobowiązani są przybyć z opiekunami.
13. W konkursie zostaną przyznane laureatom nagrody i dyplomy.
14. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik
Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby,
transmitowanie i rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych oraz promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz
spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – co potwierdza
podpisaniem klauzuli zgody.

