REGULAMIN
KONKURSU PIOSENKI –The Voice of Zagórze
§1
Konkurs Piosenki – The Voice of Zagórze organizowany
jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza (główny organizator).
§2
Konkurs odbędzie się w dniu 19 lutego 2012r. (niedziela), w Zespole Szkół w Zagórzu .
Rozpoczęcie konkursu o godz. 16:00.
§3
Celem Konkursu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie prezentacji
ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej, młodzieżowej i dojrzałej twórczości,
e) promocja wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych solistów oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§4
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli. Każdy uczestnik może przygotować
maksymalnie dwie piosenki. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie Formularza
zgłoszenia udziału do Konkursu Piosenki: „THE VOICE OF ZAGÓRZE ”, stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
§5
Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłania zwycięzców na
podstawie:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych
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uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) interpretacja wokalno - sceniczna,
§6
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłania zdobywców
pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.
2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu Konkursu – 19.02.2012r. po
wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3.Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych w
Konkursie, który zostanie przedstawiony po zakończeniu konkursu.
§7
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród, w przypadku, gdy poziom
prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
§8
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 19.02.2012r. poi
zakończeniu konkursu.
§9
Przewidziane są nagrody NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III .

Sprawy organizacyjne:
1. Kolejność prezentacji ustala Organizator,
2. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem ustala Organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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