REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ PROJEKT
KOSTKA 2014
ORGANIZATOR:
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie
PATRON:
Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
MIEJSCE i TERMIN:
Scena przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie
13 września 2014r.
CELE PRZEGLĄDU:
1. Promowanie i propagowanie piosenki religijnej o wysokich walorach
artystycznych.
2. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie
poezji, muzyki i religii.
3. Konfrontacja dokonań twórczych.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. O liczbie wykonawców biorących udział w przeglądzie decyduje
organizator w zależność od ilości zgłoszeń. Pod uwagę brana jest
kolejność zgłoszeń.
2. Osoby do 18-go roku życia mają obowiązek dołączyć zgodę opiekuna
prawnego na udział w przeglądzie wg załączonego wzoru do pobrania na
w/w stronie parafii razem z kartą zgłoszeniową.
3. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
4. Organizatorzy ZAPEWNIAJĄ profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
5. Organizatorzy NIE ZAPEWNIAJĄ instrumentów w miejscu koncertu
(np. pianino, perkusja, itp.)
6. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z Przeglądu.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Przegląd jest imprezą otwartą, do którego mogą przystąpić wykonawcy –
soliści lub zespoły z okolic Złotowa1.
2. Przegląd obejmuję dzieci i młodzież w wieku od 12-25.
3. Wykonawca przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej
(chrześcijańskiej) w dowolnym języku2.
4. Uczestnik przeglądu ma prawo do jednorazowego występu na scenie3.
1

Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania
rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie
Przeglądu. Wyrażają też zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych.
2
W przypadku utworów obcojęzycznych organizator ma prawo do zażądania tłumaczenia tekstu na język polski.
3
Powyższe ograniczenia nie dotyczą Scholi i Diakonii działających przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w
Złotowie.

5. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
6. Uczestnicy mogą korzystać z nagrania własnego podkładu muzycznego
(półplayback) lub z akompaniamentu muzycznego.
7. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 czerwca 2014.
8. Uczestnicy zobowiązani są wysłać formularz zgłoszeniowy do 31
sierpnia 20144.
9. Płyty z nagranym podkładem muszą zostać dostarczone do 5 (piątek)
września 2014 r.
10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich wykonawców, w
ramach jednej klasyfikacji obejmującej miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.
11. Dane techniczne:
 Podkład muzyczny musi być na płycie CD.
 Płyta musi być opisana: wykonawca, tytuł piosenki, czas trwania.
 Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo po
uprzednich konsultacjach z organizatorem.
 Podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych.
POZOSTAŁE UWAGI:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji
regulaminu.
2. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w
swoim środowisku. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać:
 www.msf-zlotow.pl
 przeglad_pk2014@wp.pl
 tel. 67 263 28 22

4

Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe tylko w drodze elektronicznej na adres: przeglad_pk2014@wp.pl z
dopiskiem ,,Przegląd”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko wykonawcy

2. Data urodzenia

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon, adres email

5. Tytuł wykonywanego utworu

6. Dotychczasowe sukcesy artystyczne

7. Krótki życiorys, zainteresowania

8. Informacja o potrzebach nagłośnieniowych (jeżeli takiej nie ma, pole proszę zostawić
puste)

9. Potwierdzam swój udział w konkursie i akceptuję warunki regulamin

"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)."

……………………………
podpis zgłaszającego

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki
……………………………………………….................………………
w przeglądzie muzycznym podczas „Projektu Kostka 2014” 13 września 2014 r.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby mój syn / córka
uczestniczył w przeglądzie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich
zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
Imię i nazwisko rodzica / rodziców / opiekunów
prawnych:…………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………
Telefon do rodziców:……………………………
Złotów dn. ………………….……....

podpis rodziców
………………………………
........

