POWIATOWY KONKURS PIOSENKI „PODZIEL SIĘ PIOSENKĄ”
RYPIN 2021 - II edycja wirtualna
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Konkursu jest Rypiński Dom Kultury z siedzibą w Rypinie, ul. Warszawska 8.
2. Konkurs odbędzie się w formie wirtualnej, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja
br. na stronie internetowej www.rdk.rypin.eu oraz na funpage’u organizatora na portalu
Facebook.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika biorącego udział w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się
z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
II. CELE KONKURSU:
1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego wokalistów z powiatu rypińskiego.
2. Inspirowanie Uczestników Konkursu do własnych poszukiwań artystycznych.
3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt z wartościowymi
utworami muzycznymi.
4. Konfrontacja i integracja amatorskiego środowiska muzycznego powiatu rypińskiego.
III. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
● do 6 lat
● 7 – 10 lat
● 11 – 14 lat
● 15 – 17 lat
2. O przydziale Uczestnika do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, oraz do uczniów szkół podstawowych i
średnich powiatu rypińskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy: soliści i zespoły wokalne.
3. Każdy Uczestnik przygotowuje tylko jedną piosenkę.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na:
● Przesłaniu materiału wideo, czytelnie i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
● Materiał wideo oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w

nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia WYŁĄCZNIE:
- mailem na adresy: rdk@rypin.eu, pawel.poniewierski@rypin.eu,
- Osobiście bądź pocztą tradycyjną do siedziby Rypińskiego Domu Kultury, Ul. Warszawska 8,
87-500 Rypin. W przypadku dostarczenia materiału za pośrednictwem poczty tradycyjnej
decyduje data stempla pocztowego.
Materiały dostarczone w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
● Materiał wideo w swojej nazwie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz placówkę
oświatową, którą reprezentuje. Niepoprawnie opisane materiały nie będą brane pod uwagę.
● Karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych muszą być czytelne.
Nieczytelne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
6. Karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz regulamin Konkursu
znajdują się na stronie www.rdk.rypin.eu.

7. Uczestnicy mogą wykonać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym.
8. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o
zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Jedną placówkę oświatową może reprezentować maksymalnie 3 podmioty artystyczne.
VI. JURY I KRYTERIA OCENY:
1. Jury będzie oceniać: walory głosowe, własną interpretację, dobór repertuaru,
muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.
2. Dla najlepszych wykonawców przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla
wszystkich uczestników.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
VII. PRZEPISY OGÓLNE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prezentacji muzycznych w celu promocji
wydarzenia w mediach społecznościowych i na stronie internetowej www.rdk.rypin.eu.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystania materiałów wideo z ich występu.
5. Niezastosowanie się do któregoś z punktów w regulaminie powoduje dyskwalifikację.
6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
Uwaga!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
instruktor Paweł Poniewierski
tel. 54 280 21 56
kierownik ds. artystycznych - Paweł Manelski
tel. 54 280 21 56 wew. 26

