Regulamin Konkursu Piosenek „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne –Ekologiczne „SET” oraz Urząd Gminy Baboszewo
ogłaszają KONKURS PIOSENEK „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”

Celem konkursu jest: dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości utworów
muzycznych, stworzenie grona osób zainteresowanych śpiewaniem piosenek oraz możliwości
zaprezentowania swoich umiejętności.
ZASADY UCZESTNICTWA
Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni.
Uczestnicy mogą śpiewać solo lub w grupie. Karty zgłoszenia /zał. nr 1/ należy przesłać na
adres Urzędu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, złożyć w
siedzibie Urzędu Gminy w Baboszewie (w godz. od 7.30 do 15.30), w siedzibie Hali
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie (w godz. od 16.00 do 21.00) lub mailowo na adres:
urzad@gminababoszewo.pl do 8 czerwca 2018r. Uczestnicy/Rodzice / opiekunowie prawni
zobowiązani są do podpisania zgody na umieszczenie zdjęć/relacji z konkursu na stronie
internetowej Gminy Baboszewo, na profilu Facebook Gminy Baboszewo oraz w lokalnej
prasie /zał. nr 2/
REPERTUAR
Każdy z uczestników śpiewa 1 piosenkę znanego piosenkarza na podkładzie muzycznym
przygotowanym na płycie CD lub własnym na instrumencie. Czas trwania prezentacji do 5
min. Repertuar mogą stanowić dowolne, publikowane piosenki . Podkład muzyczny na
nośniku należy przekazać do Organizatora w terminie do dnia 14 czerwca 2018r.
JURY
Prezentacje utworów będzie oceniało jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele ze
szkół z terenu Gminy Baboszewo (3 osoby), jedna osoba ze Stowarzyszenia SportowoTurystyczno – Ekologicznego SET oraz trzy osoby wskazane przez Wójta Gminy Baboszewo
spośród przedstawicieli firm sponsorujących imprezę „Powitanie Lata 2018”.
KRYTERIA OGÓLNE OCENY
Jury oceniać będzie:





pamięciowe opanowanie tekstu ( 1-5pkt),
walory głosowe i muzykalność (1-5pkt),
walory sceniczne (strój, choreografię, kreatywność, itp.)(1-5pkt),
charakteryzacja (upodobnienie się do pierwowzoru wykonywanego utworu) (1-5 pkt)

NAGRODY

Najlepsze wykonania: I, II i III miejsce otrzymują nagrody finansowe odpowiednio 600 zł,
400 zł i 300 zł oraz puchary/statuetki, miejsca: IV, V, VI otrzymują dyplomy z
wyróżnieniem. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
TERMIN I MIEJSCE
Konkurs odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 17.00-19.00 w Baboszewie podczas
cyklicznej imprezy „Powitanie Lata 2018” w Baboszewie, plac rekreacyjny przy ul.
Przemysłowej.
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Katarzyna Gierkowska 23 661 10 91 wew. 28, Beata Wiechowska 23 661 10 91 wew. 15. lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
e‐mail:
urzad@gminababoszewo.pl,
sekretarz@gminababoszewo.pl

WÓJT
Tomasz Sobecki

Sekretarz Stowarzyszenia „SET”
Katarzyna Gierkowska

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PIOSENEK „TWOJA TWARZ BRZMI
ZNAJOMO” w dniu 16 czerwca 2018r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i Nazwisko uczestnika /ów …………………………………………………………..
Wiek ………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………..
Szkoła (dotyczy uczniów)………………………………………………............................
Tytuł utworu......................................................................................................... ...........
Nr Tel.…………………………………………………………………………………….

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w
oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
………………………………………………………
Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/ mojego syna/córki*
………………………………… (imię i nazwisko, klasa) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.) oraz udzielam prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem moim*/mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za
pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w
szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl, na profilu
Facebook Gminy Baboszewo, w gablotach na korytarzu oraz publikacje w lokalnej prasie.
……………………………………………
(podpis uczestnika/ rodziców / opiekunów prawnych*)
*niepotrzebne skreślić

