REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI SZANTOWEJ
XXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ
"SZANTY KUNICE 2018"
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
Konkurs:
Koncerty konkursowe oraz finał odbędą się w dniu: 15.07.2018r.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły niezależnie od wieku i pochodzenia.
Biorący udział w festiwalu zobowiązani są wykonywać utwory na żywo z
towarzyszeniem instrumentów lub acappella (organizator nie dopuszcza playbacku,
półplaybacku oraz automatycznych instrumentów samogrających).
2. Każdy wykonawca w trakcie spotkania konkursowego zobowiązany jest wykonać
3 utwory.
3. Organizator nie narzuca wymagań odnośnie repertuaru w czasie konkursu za
wyjątkiem: prezentowane utwory muszą zaliczać się do tradycyjnych szant, pieśni
kubryku lub współczesnej autorskiej piosenki żeglarskiej.
4. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt.
Założenia konkursu:
• Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pliku muzycznego w formacie MP3 wysłanego
pocztą e-mail z nagranymi trzema utworami o tematyce kojarzonej z żeglarstwem oraz
informacji o wykonawcy. Jakość techniczna nagrania nie ma znaczenia. Materiały należy
wysłać na adres: kunice.gokis@gmail.com do dnia 29.06.2018 r..
• Wraz z nagraniem należy przesłać zgłoszenie do konkursu, które powinno zawierać:
nazwę zespołu, tytuły piosenek, autora słów oraz muzyki, tekst oraz krótką informację o
zespole (skład, wymagania odnośnie nagłośnienia, informację o zespole). trzeba przesłać
na adres e-mail organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r..
Bezpośrednio po występie każdego wykonawcy, jury otrzymuje max. 3 minuty na
bezpośrednią ocenę występu wykonawcy oraz rozmowę z wykonawcą.
Nagrody:
Przewidziano nagrody pieniężne - łączna pula nagród wynosi 3000zł.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio przed koncertem
laureatów. Werdykt jury jest niepodważalny. Kolejność prezentacji konkursowych ustala
Organizator. Zespoły konkursowe są do dyspozycji organizatorów od koncertu finałowego
w niedzielę 15.07.2018 r. do zakończenia koncertu laureatów.
Laureaci konkursu zobowiązani są do występu w koncercie laureatów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wykonanymi zdjęciami, nagraniami
i materiałami filmowymi z przebiegu konkursu bez prawa komercyjnej dystrybucji.
Adres organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
ul. Słoneczna 11, 59-216 Kunice,
tel/fax: (076) 8575-477 email: gokis.kunice@plusnet.pl

