Zarządzenie Nr 20/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 15. 04. 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Muzycznego „ MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Pszczółki.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.7 ust 1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ), zarządzam co następuje:
§1
Ustalam Regulamin konkursu „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”, który stanowi załącznik
Nr 1 do Zarządzenia.
§2
Powołuję Komisję Konkursową, w składzie:
1. Iwona Gudyka – inspektor ds. Profilaktyki środowiskowej, muzyk- przedstawiciel
Organizatora
2. Michał Olejnik – muzyk
3. Magdalena Szczypiorska- nauczyciel muzyki
4. Elżbieta Jaroszewska – nauczyciel muzyki
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Ewie Grabowskiej - Inspektorowi ds. Kultury
i Sportu
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI
“MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Gmina Pszczółki.
§ 2.
CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest :
1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do rozwijania talentów muzycznych.
2.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz instrumentalnych.
3.Umacnianie więzi międzypokoleniowej .
4.Uczestniczenie w życiu kulturalnym Gminy.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która
zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wypełni kartę
zgłoszenia do konkursu, która jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W

przypadku osoby niepełnoletniej na udział w konkursie pisemną zgodę musi wyrazić prawny
opiekun. Zgodę należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia uczestnika na konkurs.

§4

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 10 czerwca 2016r o godz. 16.00 w Świetlicy
w Różynach ul. Różana Góra 7A.
§5
OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci. Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca
w każdej kategorii. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 100 zł.
2. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia w postaci dyplomów.
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3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 4 osobowa komisja konkursowa powołana
przez Wójta Gminy Pszczółki, w skład której wchodzą: przedstawiciel Organizatora Inspektor
ds. Profilaktyki Środowiskowej, muzyk Iwona Gudyka, muzyk-Michał Olejnik, nauczyciel
muzyki - Magdalena Szczypiorska, nauczyciel muzyki - Elżbieta Jaroszewska.
4 .Kryteria oceny uczestników Konkursu:


w przypadku występów wokalnych: walory głosowe, muzykalność, sposób
interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny



w przypadku występów instumentalnych : umiejętności techniczne, muzykalność,
sposób interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny

§6
KATEGORIE KONKURSOWE :
Kategoria 1 – popisy solowe wokalne
Kategoria 2 – popisy solowe instrumentalne
Kategoria 3 – zespoły instrumentalne
Kategoria 4 – zespoły wokalne
Kategoria 5 – zespoły wokalno-instrumentalne

§7
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji
maksymalnie 6 min. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.

§8
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1) uczestnicy zgłaszają się do konkursu do dnia 8 czerwca 2016r. do siedziby Organizatora ul.
Pomorska 20, 83-032 Pszczółki
2) uczestnicy danych kategorii mogą wykonać maks. 2 utwory (tytuły należy podać na
formularzu zgłoszeniowym)
3) Podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt.
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3) W przypadku korzystania przez uczestnika Konkursu z nośnika CD/DVD należy dostarczyć
go do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 8 czerwca 2016r.
4) Kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każdorazowa zmiana
umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczółki.
6) Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem i ewentualne kwestie sporne rozstrzygać
będzie Organizator.
§9

Decyzje Komisji konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 10

Wyniki konkursu zostaną podane uczestnikom w dniu występów konkursowych
bezpośrednio po naradzie Komisji konkursowej.

§ 11
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku w
formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
4.Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości
w dowolnej formie wyników konkursu, w tym jego imienia i nazwiska, a także wizerunku.

§ 12
Należności z tytułu korzystania z praw autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAIKS ponosi
Organizator.
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Załącznik nr 1.
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

(miejscowość, data)

………………………………………………………………
Imię i nazwisko i /lub nazwa zespołu
……………………………………………………………….
kategoria( solista, zespół wokalny, zespół instrumentalny, zespół wokalno- instrumentalny)
………………………………………………………….
Dane kontaktowe: podać adres i telefon

.........................................................................................
Spis utworów zgłoszonych do konkursu
…………………………………………………………………..
Podkład muzyczny (na nosniku CD/ DVD )
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu muzycznego „MUZYKA
ŁĄCZY POKOLENIA”
……………………………………………
podpis
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