
REGULAMIN

Organizator:  Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp.

Termin i miejsce przesłuchań finałowych:  22 kwietnia 2023 r. sala widowiskowa  Centrum Kultury

RONDO w Grodzisku Wlkp.

Zasięg: Wielkopolska

Festiwal ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy: przesłuchania na podstawie przysłanych nagrań,

Etap drugi: Finał  - występ na żywo przed komisją konkursową, 

Cele  przeglądu:

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- prezentacja umiejętności wokalnych,

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- popularyzacja polskiej piosenki filmowej,

- rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych,

- odkrywanie i promowanie talentów.

Repertuar:

Uczestnicy  wykonują  wyłącznie  polskie  piosenki  z  filmów  okresu  międzywojennego  oraz  filmów

powojennych  do  czasów  współczesnych.  Dopuszcza  się  wykonywanie  piosenek  z  polskich  filmów

animowanych i bajek.

Zasady uczestnictwa:

- uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli w następujących kategoriach wiekowych:

  a/ - uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych,

  b/ - młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci,

  c/ - osoby powyżej 26 roku życia, 

- w przeglądzie mogą wziąć udział soliści, duety i tercety wokalne,

- o ilości osób zakwalifikowanych do finału zdecyduje jury po przesłuchaniu nadesłanych nagrań, 



-  każdy uczestnik  przygotowuje  i  przesyła  2  utwory,  jeden z  okresu międzywojennego i  jeden z  filmów

powstałych później. Należy je przesłać do dnia 24 marca 2023 r. w formacie audio lub video (Mp3, Mp4).

Duże pliki  prosimy przesłać  poprzez serwis WeTransfer.  W razie  problemów z odtworzeniem,  będziemy

kontaktować się z kandydatami,

- repertuar powinien być dostosowany do wieku wykonawców,

- osoby zakwalifikowane do finału, zostaną o tym poinformowane najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2023 r.,

- osoby zakwalifikowane do finału proszone będą o przesłanie podkładów dobrej jakości w formacie Mp3

do dnia 12 kwietnia 2023 r. na adres email: grodzisk@ckrondo.pl

Warunki uczestnictwa:

Oprócz przesłania nagrań warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej (skan

-  załącznik  nr  1)   oraz  wypełnionej  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  oraz  przetwarzanie  danych

osobowych  (załącznik  nr  2  –  dla  osoby  niepełnoletniej  -  wypełnia  rodzic/opiekun  prawny  dziecka,

załącznik nr 3 – dla osoby pełnoletniej) na adres: grodzisk@ckrondo.pl   

Kryteria oceny:

- umiejętności wokalne (emisja, dykcja),

- poprawność językowa, zgodność tekstu z oryginałem,

- poprawność melodyczna i rytmiczna,

- ogólne wrażenie estradowe (interpretacja, ekspresja, interpunkcja tekstu, ruch sceniczny,

praca z  mikrofonem),

Postanowienia końcowe

- każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział i za zajęte miejsce,

- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe,

- decyzją Jury zostanie przyznana również nagroda GRAND PRIX,

- wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz

jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  na  umieszczenie  zdjęć  i  nazwisk  laureatów  na  stronach

internetowych organizatorów, 

- szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu, ma obowiązek zapoznać uczestnika konkursu oraz jego

rodziców (prawnych opiekunów) z regulaminem konkursu. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie

internetowej CK Rondo: www.grodzisk.ckrondo.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji konkursu. Kwestie sporne będą rozstrzygane

przez organizatora.

Organizatorzy:

Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. reprezentowane przez:

Waldemar Łyczykowski – dyrektor CK Rondo

Tomasz Koza – zastępca dyrektora CK Rondo

Ewelina Rajchel –  instruktorka studium piosenkarskiego CK Rondo

http://www.grodzisk.ckrondo.pl/
mailto:grodzisk@ckrondo.pl

