I. O rganizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
II. Cele konkursu:







upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
przypomnienie historii zmagań o Niepodległość Rzeczypospolitej oraz dziejów oręża polskiego, widzianych przez pryzmat
utworów literackich oraz pieśni i piosenek, które przez swą treść nawiązują do polskiego doświadczenia historycznego ostatnic h
stu lat,
oddanie hołdu Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania
przez Polskę Niepodległości,
wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
promocja uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i recytatorskich
na scenie w MOK i poza nią.

III. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Mia sta
Nowego Sącza.
Konkurs przeprowadzony będzie osobno w kategorii wykonania piosenki (solo) i recytacji wiersza, w dwóch przedziałach wiekowych:
- I - uczniowie w wieku 7- 13 lat,
-II - uczniowie w wieku 14-19 lat.
IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:



Uczestnicy przygotowują do wykonania jeden wiersz lub jedną piosenkę, związaną z tematem i celami konkurs u.
W przypadku wykonania piosenki uczestnik musi zapewnić sobie własny akompaniament. Do akompaniamentu może być
stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback) na płycie CD
w formacie AUDIO lub na nośniku USB w formacie mp3 (na dostarczonym nośniku powinien znajdować się wyłącznie plik
zawierający akompaniament do zgłoszonego utworu). Nie dopuszcza się podkładów z telefonów
i tabletów.
 Natomiast dopuszcza się także prezentację piosenki a'cappella.
 Uczestnicy prezentują utwory wyłącznie w języku polskim.
 Prezentowany utwór może pochodzić z wybranej epoki - okresu historycznego, może także być utworem współczesnym,
odnoszącym się do wydarzeń historycznych.
W przypadku utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy mile będzie przyjęta jego nowa, własna interpretacja.
V. Zgłoszenia do udziału w konkursie:
Zgłoszenia uczestników na poprawnie i czytelnie wypełnionej karcie (dołączonej do regulaminu) należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Wolności 23
3 3 -300 Nowy Sącz
z dopiskiem na kopercie "K onkurs SŁOWEM I MUZYKĄ O NIEPODLEGŁEJ",
w ostatecznym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenia można przesłać również elektronicznie na adres mailowy Organizatora konkursu: mok@mok.nowysacz.pl (druk regulaminu
i karta zgłoszenia będzie do pobrania ze strony Organizatora: www.mok.nowysacz.pl ).
VI. Terminy przesłuchań i finału konkursu:
Przesłuchanie konkursowe uczestników w obydwu kategoriach odbędzie się w dniu 1 8 c zerwca 2018 r. od godz. 9.00, w Miejskim
O środku Kultury w Nowym Sączu - Al. Wolności 23.
Koncert laureatów konkursu odbędzie się dzień później - 1 9 czerwca 2018 r. o godz. 11.00, w Sali Widowiskowej MOK w Nowym Sączu.

VI. Jury i kryteria oceny:
Uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez Organizatora. W skład jury wejdą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury
mowy oraz muzyki.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Uczestnicy mają jednak prawo zwracania się do członków jury o uzasadnienie oceny swojej
prezentacji.

Jury oceniać będzie uczestników wg następujących kryteriów:
 zgodność repertuaru z tematem i celami konkursu,
 wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworów,
 kultura słowa,
 muzykalność i warunki głosowe wokalistów,
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),
 ogólny wyraz artystyczny.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień rzeczowych.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną zaproszone do udziału w koncercie laureatów.

VII. Postanowienia końcowe
Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia i udział w konkursie są równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowyc h
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymie nioną
ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i
nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej MOK. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane
fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację swojego występu i wykorzystanie nagrania dla celów promocyjnych, w różnych formach
przez Organizatora i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatora konkursu.
Koszty związane z przyjazdem uczestnika oraz inne poniesione w trakcie pobytu w dniu przesłuchań konkursowych i dniu koncertu
laureatów, ponosi instytucja patronująca uczestnikom.
Dodatkowe informacje, związane z konkursem, można uzyskać w Dziale Artystycznym MOK w Nowym Sączu, Al. Wolności 23, pokój nr
14, tel. 18 443 89 59, wew. 23.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 89 59 wew. 23
www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz
mok@mok.nowysacz.pl

