REGULAMIN KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
§1 Organizator
Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36
lok. 4, 15-687 Białystok, tel. 85 679 21 41, e-mail: f4kp@ksiaznicapodlaska.pl, www.ksiaznicapodlaska.pl
§2 Cele konkursu
a. popularyzacja poezji,
b. wspieranie utalentowanej młodzieży,
c. prezentacja umiejętności młodzieży.
§3 Postanowienia ogólne
a. Konkurs Poezji Śpiewanej w Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej skierowany jest do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydarzenie ma charakter otwarty,
b. W konkursie mogą wziąć udział jedynie soliści. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
c. W przypadku uczestników małoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
§4 Repertuar
a. Do konkursu można zgłosić jeden utwór poetycki,
b. Repertuar obejmuje 1 utwór śpiewany, na bazie wierszy, które opublikowane były w książkach, bądź
prasie literackiej,
c. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć pięciu minut,
d. Do akompaniamentu może być zastosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny do trzech
osób, bądź wcześniej nagrany podkład muzyczny,
e. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (mikrofon i głośniki) oraz pianino elektroniczne, perkusję
elektroniczną oraz gitarę elektryczną z możliwością podłączenia do głośników.
§5 Jurorzy
a. Występy uczestników konkursu będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w dniu
25.04.2017 r. w siedzibie organizatora - Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4, 15-687 Białystok
b. Werdykt Jury zostanie ustalony i przedstawiony po przesłuchaniach konkursowych.
c. Jurorzy oceniają:
- zgodność muzyki z charakterem wiersza,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
- wartości artystyczne oraz interpretację utworu.
d. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zmianom.
§6 Nagrody
a. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe,
b. Organizator przewidział następującą liczbę nagród:
- jedną nagrodę główną w postaci warsztatów wokalnych w Centrum Muzycznym VOC Szkoła
Dźwięków,
- trzy nagrody – wyróżnienia w postaci albumów, wydawnictw Książnicy Podlaskiej
- nagrody za uczestnictwo w formie gadżetów Książnicy Podlaskiej

§7 Zgłoszenia
a. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie jednego utworu poetyckiego, poprzez wypełnienie
oraz przesłanie czytelnie (imię i nazwisko) podpisanej Karty Uczestnika na adres mailowy:
f4kp@ksiaznicapodlaska.pl bądź osobiście w siedzibie biblioteki przy ul. KEN 36 do dnia 18.04.2018
do godz. 18.00
b. Jeżeli uczestnik korzysta z podkładu muzycznego, Organizatorowi należy dostarczyć płytę CD, bądź
aranżację na innym nośniku (np. pendrive) do 24.04.2018 r.
c. Uczestnicy, chcący skorzystać z własnego sprzętu muzycznego, proszeni są o wcześniejsze podanie
jego specyfikacji oraz ilości.
§8 Pozostałe ustalenia
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego całkowitej interpretacji,
b. Organizator nie zwraca kosztów, związanych z uczestnictwem w konkursie.

Informacji udziela: Bernadeta Śliwoniuk, telefon: 602 747 499

