REGULAMIN

VII Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej
DAMNICA 2018
ORGANIZATOR:
Organizatorem Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej jest Centrum Edukacji Regionalnej
w Słupsku wspólnie z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
CELE PRZEGLĄDU:
1.Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych.
2.Promowanie młodych talentów i inspiracja do poszukiwań artystycznych.
3.Rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej.
4.Konfrontacja dokonań twórczych.
5.Rozwój twórczości literackiej i muzycznej.
6.Zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców.
7.Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
TERMIN I MIEJSCE:
Przegląd odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w sali widowiskowej Centrum Edukacji i
Kultury w Damnicy przy ul. Witosa 11.
UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne. Wiek uczestników: od 13 do 26 lat. Z
udziału w Przeglądzie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej, który bierze udział w
pracach jury.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 6 kwietnia 2018 roku na adres: Centrum Edukacji
Regionalnej w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@cer.slupsk.pl, dyrektor@cer.slupsk.pl .
2.Potwierdzenie udziału w Przeglądzie na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu w Centrum
Edukacji i Kultury w Damnicy.
3.Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
regulaminu.
4.Zgłoszenie uczestnictwa stanowi jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez
organizatora utworów i zapisu występu (dźwięk, wideo, zdjęcia, tekst, zapis nutowy itd.).
UWAGI ORGANIZACYJNE:
1.Uczestnicy Przeglądu mogą zgłosić do prezentacji dwa utwory w języku polskim (jeden dowolny,
drugi z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim), które wykonają do
akompaniamentu własnego lub nagranego (soliści) i dostarczonego Organizatorowi na płytach
CD/DVD, pamięciach USB itp.
O liczbie uczestników Przeglądu zdecyduje Organizator, kierując się liczbą zgłoszeń.

2.Dopuszcza się występ uczestnika z własnym akompaniamentem.
3.Uczestnicy wykonują wyłącznie repertuar zgłoszony w karcie zgłoszenia. W dniu Przeglądu nie ma
możliwości zmiany repertuaru.
4.Organizator przewiduje występ co najmniej 10 wykonawców, o zakwalifikowaniu do udziału w
Przeglądzie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
5.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nieodpłatnie zdjęć, nagrań audio i video
dokonanych podczas Przeglądu.
JURY:
1.Prezentowane utwory wysłucha i oceni Jury powołane przez Organizatora. Jury wyłoni laureatów
Przeglądu.
2.Organizator zaprasza do składu Jury ubiegłorocznego laureata Nagrody Głównej.
3.Werdykt Jury jest ostateczny.
4.Jury Przeglądu oceniać będzie:
walory poetyckie tekstów oraz ich interpretację,
muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
ogólny wyraz artystyczny.
NAGRODY:
1.Przyznana zostanie Nagroda Główna w wysokości 700 zł (za wykonanie dowolnego utworu), dwa
wyróżnienia w wysokości 400 zł każde oraz Nagroda Specjalna w wysokości 700 zł za wykonanie
utworu (muzyka dowolna) z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim.
Nie wyklucza się przyznania Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej temu samemu wykonawcy.
2.Laureat Nagrody Głównej i laureat Nagrody Specjalnej zobowiązani są po ogłoszeniu wyników
Przeglądu zaprezentować nagrodzone utwory.
POZOSTAŁE UWAGI:
1.Organizator zaprosi do prezentacji artystycznej ubiegłorocznego laureata Nagrody Głównej.
Prezentacja ta nie będzie podlegała ocenie Jury.
2.W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń (min. 10 uczestników), Organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania Przeglądu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji. Zmiana
obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej
www.cer.slupsk.pl
4.Wyniki Przeglądu, zatwierdzone przez Jury są ostateczne.
5.Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach prowadzenia konkursu,
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz realizacji nagrody przez Organizatora na rzecz
zwycięzców.
6.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Przeglądu, w tym w celu podania
do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne
dla potrzeb wzięcia udziału w Przeglądzie.
7.Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Przeglądu w środkach masowego
przekazu, a w szczególności w prasie, radiu lub telewizji oraz w internecie.
8.Organizator zezwala na rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w środowiskach twórczych.
9.Wszelkie informacje o Przeglądzie można uzyskać w Centrum Edukacji Regionalnej
w Słupsku. Kontakt: Mariusz Smoliński, tel. 59 844 57 58, 602 646 259, dyrektor@cer.slupsk.pl.

