Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Nowak
zapraszają do udziału
w 12. WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI
O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
 Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CELE KONKURSU:
 popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego,
 prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych,
 wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród
dzieci.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACJNE:
1.Adresat:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych - solistów i zespołów
wokalnych (od tercetu do oktetu) z województwa pomorskiego,
 podczas konkursu każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę.
2.Kategorie wiekowe:
 uczniowie klas 0 – III,
 uczniowie klas IV – VII.
TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 do 25 maja 2018r. przesłanie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia:
faksem :
(58) 301-40-09,
e-mailem:
imprezy@pmgdansk.pl
lub osobiście: Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56; 80-826 Gdańsk,
 09 czerwca 2018 r. godz. 11.00 – przesłuchania konkursowe,
 09 czerwca 2018 r. godz. 13.00 - uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień podczas
uroczystej gali w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,
ul. Równa19/21.
OCENA JURY I NAGRODY:
Jury konkursowe powołane przez organizatorów oceniać będzie:
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dobór repertuaru,
umiejętności wokalne wykonawców,
interpretację wykonywanych utworów,
ogólny wyraz artystyczny.
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział,
 w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,
 jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,
Decyzje jury są ostateczne.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 szczegółowy plan przesłuchań ustalają organizatorzy,
 organizatorzy dopuszczają podkłady zarejestrowane tylko na płytach CD,
 dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją
regulaminu,
 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów
wszystkich prezentacji oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także
wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu. Ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U., nr 133, poz. 833,
z późn. zm.),
 zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(rozdział 1., art. 2.),
 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego
formalności związanych z wymogami prawa autorskiego,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych,
 koszt przyjazdu pokrywają wykonawcy lub placówki delegujące,
 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobach
oraz na terenie PORD.

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
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

