REGULAMIN
Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich chętnych wokalistów solo z
Powiatu Wejherowskiego. Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagrania
prezentującego śpiew wybranej piosenki Krzysztofa Krawczyka - a capella lub z
towarzyszeniem akompaniamentu, czy też podkładu.
I.

II.

III.

Organizator:
Starosta Wejherowski
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Cel konkursu
 popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej – utworów Krzysztofa
Krawczyka.
 Wspieranie i promocja utalentowanej młodzieży
 wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania młodzieżowej kultury
muzycznej
 kształtowanie umiejętności życzliwego współzawodnictwa
Warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz
klas 7-8 szkół podstawowych.
2. Uczestnicy konkursu występują w kategoriach:
 Soliści ze szkół podstawowych klasy 7-8 ;
 Soliści ze szkół ponadpodstawowych.
3. Uczestnicy prezentują jedną piosenkę (czas trwania nie może przekroczyć
4 minut).
Piosenki powinny być starannie dobrane zarówno pod względem tekstów,
jak też walorów muzycznych.

4. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Zgłoszenia - czytelny skan
prawidłowo wypełnionej i odręcznie podpisanej Karty Zgłoszeniowej, wraz z
linkiem do portalu YouTube (link prosimy wstawić w treści maila!) należy
przesłać na adres talentywokalne2021@gmail.com do dnia 11.06.2021r.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo
Adres e-mail: talentywokalne2021@gmail.com
Nr tel.: (058) 672 – 45 – 92
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację danych dotyczących wizerunku uczestnika i placówki, w związku z
konkursem, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
IV.

V.

Jury
Komisja powołana przez organizatorów będzie oceniać wykonawców
przyjmując następujące kryteria oceny:
 warunki głosowe, muzykalność, dykcja
 dobór repertuaru
 wyczucie rytmu
 interpretacja. intonacja
 ogólny wyraz artystyczny
Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 Wykonanie konkursowe:
 Powinno być nakręcone POZIOMO
 Ze statycznego ujęcia
 Może być nagrane w warunkach domowych. Należy zamieścić na
prywatnym koncie youtube.com jako film PUBLICZNY lub
NIEPUBLICZNY
 Nagranie konkursowe powinno być NA ŻYWO – dźwięk ma być
zarejestrowany tym samym urządzeniem, którym jest realizowane wideo
 Opis filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi
zawierać w tytule:
 imię i nazwisko Uczestnika
 kategorię wiekową (szkoła podstawowa kl. 7-8 lub szkoła
ponadpodstawowa)
 tytuł utworu

 Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub
akompaniament
 Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji
 Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci
jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo
VI.

Nagrody
1. Złoty mikrofon Starosty Wejherowskiego
2. Dyplomy i nagrody.
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w
danej kategorii, w przypadku gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał
wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w Konkursie „Przegląd Talentów Wokalnych młodzi śpiewają – piosenki
Krzysztofa Krawczyka”.

___________________________
( miejscowość i data)

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka* tj. danych wizerunkowych na stronie
internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w
Wejherowie.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację moich danych na portalu
społecznościowym Facebook oraz na stronie:
http://pzpow.pl/
https://www.facebook.com/pzpow
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie przysługuje mi
prawo do cofnięcia niniejszej zgody. Cofnięcia zgody można dokonać składając
pisemne oświadczenie. Niniejsze oświadczenie nie wpływa na przebieg konkursu.

__________________________
(czytelny podpis uczestnika lub
Opiekuna prawnego)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu „Przegląd Talentów Wokalnych młodzi
śpiewają – piosenki Krzysztofa Krawczyka”

Imię nazwisko
Kategoria wiekowa
Szkoła (nazwa, adres)
Utwór
Numer telefonu
E-mail

