Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
zapraszają do udziału
w 10. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WOKALNYM KOLĘD I PASTORAŁEK
„NAD ŚWIATEM CICHA NOC”
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CELE KONKURSU:
 prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych,
 popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek,
 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu
wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski,
 promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
 warsztaty wokalne.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Adresat:
 konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (od tercetu
do oktetu) z Polski,
 podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jedną
kolędę lub pastorałkę w języku polskim.
2. Kategorie::

7 - 9 lat,
 10 - 12 lat,
 13 - 16 lat,
 17 - 19 lat.
O kwalifikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego
wykonawcy.
TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 do 31 grudnia 2017 r. – przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi
literami oryginalnej „KARTY ZGŁOSZENIA” stanowiącej integralną część
regulaminu (każdy solista i zespół na osobnej karcie zgłoszenia) oraz płyty
CD z nagraniem kolędy lub pastorałki na adres:
PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk z dopiskiem:
„O N Ś C N”,
 5 stycznia 2018 r. – opublikowanie listy zakwalifikowanych solistów
i zespołów na stronie internetowej www.pmgdansk.pl,
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 do 12 stycznia 2018 r. – wpłata wpisowego na konto organizatora (liczy się
data wpływu na rachunek bankowy organizatora),
 27 - 28 stycznia 2018 r. – przesłuchania konkursowe, warsztaty wokalne i
koncert galowy,
 soliści i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w konkursie dokonują
wpłaty wpisowego w kwocie 50 zł od osoby (uczestnictwo standard „S”);
każdy solista, który został jednocześnie zakwalifikowany w kategorii
„zespół” dokonuje dodatkowej wpłaty w kwocie 20 zł od osoby
(uczestnictwo dodatkowe „D”). Wpłaty należy dokonać do dnia
12.01.2018r. na numer konta bankowego, który zostanie podany wraz
z listą zakwalifikowanych uczestników w dniu 05.01.2018 r. na stronie
internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku www.pmgdansk.pl w zakładce
konkursy,
 prosimy ściśle przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń i wpłat ; terminy
te są OSTATECZNE.
Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowego nie
zwracamy.
OCENA I NAGRODY:
 jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
o dobór repertuaru,
o umiejętności wokalne wykonawców,
o interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek,
o ogólny wyraz artystyczny,
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział,
 w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia,
 udział w koncercie galowym (laureaci wytypowani przez jury),
 jury ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.
Decyzje jury są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją
regulaminu, oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka
w konkursie,
 organizator dopuszcza akompaniament własny (gitara, pianino)
oraz podkłady zarejestrowane na płytach CD i MP3 (nie dopuszcza
się podkładów z telefonów i tabletów),
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych,
 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez Pałac
Młodzieży w Gdańsku wszystkich prezentacji, ich publikację i emisję
w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych
w materiałach dotyczących konkursu (Dz. U. Nr 133. Poz. 883
z późniejszymi zmianami),
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 zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(rozdział 1 art. 2),
 organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez
zgłaszającego formalności związanych z wymogami prawa autorskiego,
 nieodebrane nagrody będzie można odebrać w Pałacu Młodzieży w ciągu
30 dni od daty uroczystości wręczenia,
 nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego
wręczenia przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych
edycjach konkursu,
 koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym
zakresie.

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku
Tel. (58) 301 60 07; e-mail: imprezy@pmgdansk.pl
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