REGULAMIN
IX Przeglądu Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA - COUNTRY”
JARACZEWO 2018
●

Organizator:
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

●

Termin
29 kwietnia (eliminacje) oraz 27 maja 2018 roku (finał Przeglądu)

 Miejsce
Scena Plenerowa w Parku lub GOK w Jaraczewie - eliminacje.
Scena Plenerowa na Boisku Sportowym w Jaraczewie – finał Przeglądu.
●

Cele Przeglądu
 popularyzacja piosenek dziecięcych oraz country,
 umożliwienie publicznej konfrontacji i prezentacji osiągnięć młodych artystów
 pomoc utalentowanej młodzieży w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych
 wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów i nauczycieli
 nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi wykonawcami

●

Warunki uczestnictwa
W Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły wokalne do kwartetu włącznie,
którzy wykonują jedną piosenkę z repertuaru dziecięcego lub country - w języku polskim.
Przegląd przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria - klasy I - III
- II kategoria - klasy IV - VII
- III kategoria - dwie klasy Gimnazjum
Zgłaszający się do Przeglądu zobowiązani są nadesłać zgłoszenie do Gminnego Ośrodka
Kultury 63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 - na załączonej Karcie Zgłoszenia lub przez
Internet na adres gok@jaraczewo.pl


●

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2018r.

Przebieg Przeglądu
Przegląd odbędzie się w dwóch etapach:
1. Eliminacje, gdzie uczestnicy wykonają zgłoszoną piosenkę przy akompaniamencie
podkładu muzycznego z płyty CD, pendriva, karty SD lub innego nośnika. Preferowane
utwory w stylu country.
W razie problemów z doborem repertuaru country – w załączniku do Regulaminu
zamieszczamy kilku polskich artystów wykonujących piosenki country.
2. Koncert Galowy, w którym wykonawcy wykonują zgłoszony utwór w stylu country,
przy akompaniamencie zespołu muzycznego zagwarantowanego przez Organizatora
Przeglądu. Koncert poprzedzony zostanie jednodniowymi warsztatami – próbami z
zespołem akompaniującym.

Uczestnicy Przeglądu zgłaszają się do godz. 14.00 w dniu 29 kwietnia, celem potwierdzenia
udziału oraz dostarczenia materiałów muzycznych wykonawców.
Przegląd rozpocznie się o godz. 15.00 na Scenie Plenerowej w Parku lub, w razie
niepogody, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
Powołane przez Dyrektora Przeglądu JURY wyłoni laureatów Eliminacji Przeglądu,
których zaprosi do udziału w Koncercie Galowym 27 maja 2018 roku o godz. 15.00.
Koncert odbędzie się na Scenie Plenerowej na Boisku Sportowym w Jaraczewie, podczas
imprezy „JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY”.
O terminie warsztatów z zespołem akompaniującym wokaliści zostaną powiadomieni
podczas eliminacji w dniu 29 kwietnia 2018r.
●

Jury
W pracach JURY wezmą udział muzycy, przedstawiciele instytucji i szkolnictwa
artystycznego oraz mediów, którzy oceniać będą wykonawców wg następujących kryteriów:
 umiejętności warsztatowe i wokalne
 dobór repertuaru
 interpretacja
 prezencja sceniczna
Preferowane jest wykonanie piosenki country z festiwalowym zespołem akompaniującym

●

Nagrody
 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe
upominki
 Jury może przyznać nagrodę Grand Prix – nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
Jaraczewo
 Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przewiduje się również
możliwość przyznania nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
Postanowienia końcowe








Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt instytucji delegującej.
Organizator nie bierze obowiązku wypełnienia formalności związanych z wymogami prawa
autorskiego.
Materiał z Koncertu Galowego będzie w całości rejestrowany.
Materiał zarejestrowany podczas trwania
przeglądu jest własnością Przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego
publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji materiałów, bez
wypłacania honorariów.
Wszelkie decyzje w sprawach regulaminowych i organizacyjnych posiada dyrektor
Przeglądu – Dyrektor GOK w Jaraczewie.
Biuro Organizacyjne Przeglądu
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 4
63-233 JARACZEWO
tel. 62 740 8032
www.gok.jaraczewo.pl
gok@jaraczewo.pl

Załącznik do Regulaminu – kilku
polskich wykonawców muzyki country
Alicja Boncol i KoAlicja
Babsztyl
Mariusz Kalaga
CASHflow
Coach
Colorado Band
Fayerwerk
Fair Play
Gang Marcela
John Kentucky Band
Johnny Walker
Rebelianci
Wheels of Steel
PM2
PowerGrass
Kasia Bochenek
Konwój
Jan Manson Band
Gabrysia Mycielska & White Smoke
Zgredybillies
Czarek Makiewicz
Lonstar
Magda Anioł
Mariusz Mańczak & The Trucks
Honky Tonk Brothers
Paweł Bączkowski
Ryszard Wolbach
The Roadhouse
Texway
Urszula Chojan
West Side
Zayazd
Grupa Furmana
Drink Bar
Janusz Tytman
Tomek Szwed
The Trace
Whiskey River
Wojtek Dudkowski
Droga na Ostrołękę

