„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin III Przeglądu Wokalnego
pt.: „Hej kolęda, kolęda!”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem III Przeglądu Wokalnego pn. „Hej kolęda, kolęda!” zwanego dalej Przeglądem jest
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306
Kurzętnik oraz Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy ulicy
19 stycznia 17 A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
2. Przegląd odbędzie się 6 stycznia 2020 r.
3. Cele Przeglądu:
 Rozwój kultury muzycznej oraz wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
 Rozpowszechnienie i uaktywnienie amatorskiego ruchu muzycznego.
 Szansa dla młodych artystów na zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych.
 Promocja młodych talentów.
4. Przegląd promowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lgdziemialubawska.pl oraz
https://mcknml.pl/ należącej do Organizatorów, stron www gmin członkowskich Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Lubawska oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.
5. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: jcabaj@lgdziemialubawska.pl,
tel. 514-154-474 / 56-49-181-63 lub bezpośrednio do pracownika zajmującego się projektem –
Pani Joanny Cabaj - w siedzibie LGD ZL.
§2
Przepisy dotyczące uczestnictwa
1. W Przeglądzie udział mogą brać wyłącznie soliści w wieku od 7 roku życia.
2. Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
 Kategoria wiekowa 7 – 10,
 Kategoria wiekowa 11 – 14,
 Kategoria wiekowa 15 – 18,
 Kategoria wiekowa 19 < .
3. Kategorie mogą ulec zmianie w zależności od otrzymanej liczby zgłoszeń w danej kategorii.
4. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania 1 utworu, będącego kolędą, pastorałką lub
piosenką o tematyce Bożonarodzeniowej.
5. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii
melodycznej na płycie CD lub pendrive lub przy akompaniamencie osoby
towarzyszącej/własnym .
6. Czas jednego Uczestnika znajdującego się na scenie nie powinien przekraczać 5 minut
(przygotowanie się do występu oraz prezentacja utworu).
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§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby zostać uczestnikiem Przeglądu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl w formie załącznika i dostarczyć go do siedziby
Organizatora (13-306 Kurzętnik, Wielkie Bałówki 14) lub współorganizatora (19 stycznia 17 A, 13300 Nowe Miasto Lubawskie).
2. Zgłoszenia można składać od 2 grudnia 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku- decydować będzie
data dostarczenia zgłoszenia do siedziby biura.
3. Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
4. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem.
§4
Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Przeglądu (zwane dalej Jury).
2. Wszyscy Uczestnicy Przeglądu podlegać będą ocenie Jury.
3. W skład Jury wchodzić będą osoby bezpośrednio zajmujące się muzyką oraz działające
w środowisku muzycznym.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu trwania Przeglądu we wszystkich kategoriach, biorąc pod
uwagę min.
 warunki głosowe Uczestników,
 muzykalność,
 dykcję,
 walory wokalne,
 ogólny wyraz artystyczny.
5. Zadaniem Jury jest:
 Ocena Uczestników poprzez przyznanie przez każdego z członków punków stanowiących
kolejne liczy całkowite od 1 do 10 dla każdego zakwalifikowanego do oceny Uczestnika,
gdzie 10 oznacza Uczestnika najwyżej ocenionego.
§5
Nagrody
1. Laureatami Przeglądu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.
2. Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych Uczestników każdej kategorii.
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3. Zostaną przyznane 4 wyróżnienia- po jednym w każdej kategorii.
4. Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku
Uczestników i informacji o laureatach Przeglądu oraz umieszczanie tych informacji
w Internecie.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Przeglądu zostanie podana w dniu jego realizacji.
§6
Wykorzystywanie wizerunku Uczestników
Uczestnik Przeglądu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. Osoby nagrodzone w Przeglądzie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania i prezentowania w Internecie występów. Organizator na podstawie tej licencji
może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia uczestnikom Przeglądu obsługę techniczną oraz aparaturę
nagłaśniającą.
2. Organizator zapewnia uczestnikom posiłek.
3. Organizator zapewnia uczestnikom oraz przybyłym gościom ciepłe napoje oraz słodki
poczęstunek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Przeglądzie zgłoszeń
niespełniających warunków regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestników, którzy nie spełniają
wyżej wymienionych warunków regulaminu.
6. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator- Lokalna Grupa Działania
Ziemia Lubawska oraz Miejskie Centrum Kultury w Kurzętniku.
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