Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu pt. „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”, który
odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r.
Mamy nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie, a udział w konkursie będzie dla Was
nie tylko sprawdzianem swoich możliwości wokalnych , ale także okazją do zdobycia
nowych ważnych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.

Organizatorzy

Regulamin IV edycji konkursu „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”.
Pilzno, 19 czerwca 2018 r.

Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie
oraz Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, zespołów i grup działających przy parafiach oraz instytucjach
kulturalnych.
3. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo według 3 kategorii wiekowych:
a) Szkoły podstawowe
b) Gimnazja
c) Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
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Cele konkursu
1. Możliwość spotkania się publiczności z nieodkrytą, często bardzo ciekawą i nowatorską
muzyką.
2. Propagowanie i inicjowanie zachowań sprzyjających powstawaniu w naszym regionie
zespołów muzyczno- instrumentalnych.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci
i młodzieży.
4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej.
5. Promocja postaci i przesłania bł. Karoliny.

Ogólne warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszeniowej stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu oraz demo 2 utworów , których treść nawiązuje do
postaci Bł. Karoliny za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej do Rzemieślniczej
Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie do dnia 11 czerwca 2018 r.
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczno- instrumentalne.
3. Finał konkursu odbędzie się w Amfiteatrze Leśnym w Dolinie Pstrąga Pilzno-Machowa
w dniu 19 czerwca 2018r w godz. 9.00-15.00.

Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs jest dwuetapowy:
I ETAP- eliminacje uczestników na podstawie zgłoszeń w formie CD i kwalifikacja
do finału konkursu,
II ETAP- finał konkursu
2. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na :
- Przesłaniu na adres Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie
w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2017r formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu ( w wersji elektronicznej lub
papierowej) oraz nagrania 2 utworów audio w formie CD lub MP3 ( nagranie winno być
podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika). Nagranie winno być wykonane bez montażu
tj. obróbka, mastering i strojenie.
3. Nadesłane zgłoszenia ocenia i wyłania do finału konkursu jury.
4. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona przez
Organizatora na stronie internetowej (www.rzsz-pilzno.pl) najpóźniej do dnia
12 czerwca 2018r. Uczestnicy zakwalifikowani zostaną poinformowani o tym telefonicznie.
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5. Zakwalifikowani do finału uczestnicy prezentują w konkursie utwory nadesłane w
zgłoszeniu – nie ma możliwości zmiany utworów!
6. Dla każdego zespołu jest przewidziany czas 20 minut- na zainstalowanie sprzętu
muzycznego na scenie oraz występ. Każdy wykonawca prezentuje 2 utwory.
7. Każdy uczestnik finału ma prawo do wystąpienia z własnym akompaniatorem lub
zespołem muzycznym- skład nie może przekraczać 7 osób. Do prezentacji konkursowej
podczas finału może zostać wykorzystane nagranie ścieżki dźwiękowej utworu ( zapisane
w formacie CD Audio lub na mini dysku)
8. Osoby biorące udział w finale przyjeżdżają na koszt własny.
9. W trakcie finału konkursu uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców.
10. Podkłady muzyczne na CD i tylko formacie AUDIO należy dostarczyć w dniu konkursu do
akustyka,.
11. Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora i udostępniona
14 czerwca 2018 r na stronie organizatora www.rzsz-pilzno.pl
12. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów nastąpi w dniu konkursu.

Zasady wyboru finalistów
1. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołane w tym celu Jury.
2. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę tematykę, nowatorskość, technikę gry i śpiewu
i ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
4. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów
konkursu.
5. Jury ma prawo nie przyznać nagród w danej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy poziom
prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez
organizatora. .

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.
3. Zespoły, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z udziału w konkursie.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , przerwania, zmiany lub przedłużenia
konkursu.
6. Uczestnik wyraża zgodę ( w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun)
na wykorzystanie przez organizatora wizerunku- zdjęcia oraz nagrania video wykonanego
podczas konkursu i przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo
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i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzenia wizerunkiem, zdjęciem oraz
nagraniem video. Powyższe prawa przechodzą na organizatora z chwilą dokonania
zgłoszenia do udziału w konkursie.
7. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w konkursie przez uczestnika organizator
nabywa całość autorskich praw majątkowych uczestnika do wizerunku- zdjęcia oraz
nagrania video na następujących polach eksploatacji :
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie,
- równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane Organizatora:
I.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie
Ul. Lwowska 14
39- 220 Pilzno
Tel; (14) 6722 141
www.rzsz-pilzno.pl
e-mail: rzszpilzno@interia.pl
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