Karta zgłoszeniowa
„MUZYCZNE POTYCZKI 2020”
Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)

Informujemy, że Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

Konkurs wokalny dla
dzieci i młodzieży
„MUZYCZNE
POTYCZKI”

Kategoria wiekowa
Tytuł utworu

Pieczęć instytucji i podpis osoby zgłaszającej

Czas trwania prezentacji
Informacja o wykonawcy do zapowiedzi

REGULAMIN
Imię i nazwisko opiekuna

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W OZORKOWIE

Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją Konkursu .
TAK

NIE

ul. Wyszyńskiego 43 a
tel./fax 42 710 31 18/19
www.mokozorkow.pl
E-mail: mok.ozorkow@poczta.fm

14 marca 2020
Podpis osoby wyrażającej zgodę
(rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia)

Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży
„MUZYCZNE POTYCZKI”
UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział
soliści, duety,
zespoły wokalne z instytucji kultury, placówek
oświatowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, w następujących kategoriach wiekowych:





uczniowie klas I-III,
uczniowie klas IV-VI,
uczniowie klas VII, VIII,
uczniowie szkół średnich

CEL KONKURSU
Rozwijanie zdolności wokalnych
uczestników
Tworzenie warunków do samooceny w zakresie własnego poziomu artystycznego wykonania prezentowanego utworu
Motywowanie do pracy nad rozwojem posiadanych uzdolnień
Integracja środowiska młodych
wokalistów
Uczenie zasad zdrowego konkurowania

PRZEBIEG KONKURSU
Uczestnicy wykonują jeden utwór
Konkurs odbędzie się
14 marca 2020 r.
o godz. 10.00
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Ozorkowie.
Dopuszcza się akompaniament lub podkład
muzyczny (bez wokalu).

NAGRODY i JURY
Komisja powołana przez organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych
statuetki oraz dyplomy.
Jury przy ocenie prezentacji będzie brać pod
uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, poziom trudności i sposób wykonanie
utworu, ogólny wyraz artystyczny.
O przydziale zespołu wokalnego do danej kategorii decyduje wiek większości jego członków. Wiek uczestników konkursu będzie weryfikowany na podstawie legitymacji szkolnych.

UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenia należy składać w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie,
pocztą elektroniczną na adres:
mok.ozorkow@poczta.fm,
lub
faksem 42 710 31 18
w nieprzekraczalnym terminie
do 5 marca 2020r.
Zgłoszenie na konkurs jest równoczesnym
wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz wykorzystanie
tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć
wykonanych w trakcie konkursu na stronie
internetowej organizatora Konkursu.

