
REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW I KAPEL WESELNYCH

MAŁKINIA GÓRNA 2014

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

CELE PRZEGLĄDU:

Celem Przeglądu jest: promowanie zespołów o charakterze weselnym, dancingowym i biesiadnym, podnoszenie
poziomu wykonawczego i  konfrontacja dorobku artystycznego uczestników, prezentacja dorobku artystycznego
zespołów, wymiana doświadczeń wśród wykonawców.

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

1. Przegląd odbędzie się na scenie plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej, ul.

Przedszkolna 3 w dniu 24 sierpnia 2014 r. w godz. 17:00 -22:00.

2. Kolejność prezentacji uczestników Przeglądu wyłoni losowanie.

3. W Przeglądzie mogą  uczestniczyć zespoły i kapele weselne, które uprawiają  muzykę weselną i biesiadną

w szerokim tego słowa znaczeniu, muzykę dawniej i współcześnie tworzoną.

4. Zgłoszenie  Wykonawcy odbywa  się  przez wypełnienie  i  dostarczenie  do GOKiS,  Karty Zgłoszenia  w

terminie do 11 sierpnia 2014r.  Czas prezentacji 20-40 minut w zależności od ilości zgłoszeń (w tym 10

min. na przygotowanie techniczne).

5. Ilość miejsc ograniczona.

6. Uczestnicy Przeglądu otrzymają zwrot kosztów dojazdu w wysokości 200zł.

7. Wykonawcy zobowiązani są stawić się w miejscu Przeglądu do godz. 16:30, o której nastąpi losowanie

kolejności występu.

8. Rozstrzygnięcie Przeglądu ok. godz. 21:00

9. Koncert zwycięzcy Przeglądu godz. 21:15-22:00

OCENA:

1. Wykonawców oceniać będzie zgromadzona publiczność, która odda swój głos na kartach przygotowanych 

przez Organizatora.

2. Ocenie podlegać będzie:

- prezentowany repertuar

- opracowanie muzyczne i koncepcja wykonawcza

- poziom warsztatu wykonawczego

- ogólny wyraz artystyczny

- spostrzeżenia z reakcji odbiorców – publiczności

3. Wśród głosujących osób rozlosowane zostaną nagrody (nagroda główna + nagrody pocieszenia)

NAGRODY:

1. Zwycięzca Przeglądu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500zł.

2. Dwa kolejne zespoły otrzymają wyróżnienia.

KRYTERIA TECHNICZNE:

Organizator zapewnia nagłośnienie podstawowe: przody, odsłuchy, mikrofony.

UWAGI:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.

W razie pytań dodatkowych prosimy pisać na: gokmalkinia@wp.pl
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4. Nazwa zespołu................................................................................................................

5. Nazwisko i imię kierownika /adres, tel. kontaktowy/                                             

………………………………………......................................................................................

...............................................................................................................................

6. Krótka charakterystyka zespołu /np. data utworzenia zespołu, kapeli, osiągnięcia itp./

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................

3. Ilość osób (wiek) ............................................................................................................

4. Wymagania techniczne...........................................................................................

          .................................................................................................................................

Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestników na potrzeby Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.

                                                                                     ………………………………..
                                                                                                Podpis kierownika
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