


VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej to impreza towarzysząca obchodom 
30-lecia wolnych wyborów w Polsce.

- ubiegłoroczny zdobywca statuetki Złoty Mak Festiwalu otrzymał nagrodę
 finansową o wartości 1 000 zł

REGULAMIN
VII edycji Festiwalu Piosenki Żołnierskiej

Gościno 2019

Organizatorzy konkursu:
 Dom Kultury w Gościnie.

Współorganizatorzy konkursu:
 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
 Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi.

Patronat:
 Burmistrz Gościna

Cele konkursu:
 upowszechnienie polskiej pieśni i piosenki żołnierskiej,
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 wspieranie i rozwijanie talentów,
          twórcza wymiana doświadczeń muzycznych,
 poszukiwanie osobowości artystycznych,
 promocja powiatu kołobrzeskiego,
 ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

Terminy:
  Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2019r. o godz. 16:00 na Plenerowej Scenie

            Przy Domu Kultury, Gościno ul. Matejki 2.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokładne, czytelne wypełnienie karty  

zgłoszeniowej oraz przesłanie jej listownie bądź mailowo do dnia 24 maja 2019r. 
na adres organizatora:
Dom Kultury w Gościnie
ul. Matejki 2, 78-120 Gościno
E-mail: marcin.pawlak@dk.goscino.com.pl

Przebieg konkursu:

 Każdy z wykonawców prezentuje maks. trzy utwory o tematyce żołnierskiej w
Języku polskim z możliwością akompaniamentu na własnym instrumencie lub
półplaybackiem nagranym na płycie CD lub pendrivie. 
(użycie pełnego playbacku grozi dyskwalifikacją).

 Czas wykonanej piosenki nie może przekraczać 4,5 minuty.
 W trakcie przeglądu konkursowego nie można wykorzystać własnej aparatury,

prezentacja zespołów i solistów odbędzie się przy takim samym nagłośnieniu
dla wszystkich uczestników konkursu.
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 Uczestników oceniać będzie jury zgodnie z regulaminem wg następujących
kryteriów: umiejętności wokalne (intonacja, dykcja, aranżacja, interpretacja),
dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny (ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki).

 Komisja konkursowa (jury) po wysłuchaniu utworów wyłoni laureatów.
 Nagrodą główną dla solistów i zespołów są statuetki (maki), nagrody finansowe oraz 

dyplomy dla wyróżnionych i biorących udział uczestników konkursu.
 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

Postanowienia końcowe:

 Organizator: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w
czasie trwania konkursu na rzecz uczestników, zastrzega sobie prawo do zmiany czasu 
przeglądu konkursowego, co podyktowane będzie ilością zgłoszeń do konkursu,zastrzega 
sobie prawo do zmian regulaminowych wynikających z bieżących spraw związanych z 
konkursem.

 Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem grupy (przepisy MEN Związane z 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży).

 Ubezpieczenie uczniów leży w gestii rodziców.
 Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi konkursu prosimy zwracać się do przedstawiciela   

organizatorów: p. Marcina Pawlaka (telefon kontaktowy: 507 022 308).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ IMPREZIE
~ ORGANIZATORZY


