
WIELKOPOLSKI KONKURS PIOSENKI
„MIKROFONIK”  2017

I.   Organizatorem Konkursu Piosenki jest:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie
     ul. Koźmińska 8 ,  63-440 Raszków,   e-mail:  biuro-m-gok@o2.pl    adres stony:  m-gok.net

II.  Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
       1. Przesłuchania konkursowe 23 i 24 maja (wtorek, środa), początek godz. 9:00
       -  przesłuchania i rozstrzygnięcie konkursu w kategorii zespoły odbędzie się w drugim dniu przesłuchań 24 maja
       2. Finał Konkursu 25 maja (czwartek), początek godz. 12:00,  w którym udział wezmą wyłonieni z przesłuchań
           konkursowych  soliści wszystkich kategorii wiekowych. Finaliści powinni mieć przygotowany  jeden dodatkowy 
           utwór, który będzie wykonywany na życzenie Jury w sytuacjach spornych.

Finał Konkursu zakończy recital duetu: Nula Stankiewicz, Janusz Strobel

 Termin przyjmowania zgłoszeń upływa  12 maja 2017 r.
III. Celem konkursu jest:

1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
2. Możliwość niezależnej prezentacji oraz  sprawdzenie się na scenie artystycznej.
3. Poszukiwanie i promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych wokalnie.

       4.    Integracja społeczności lokalnych z terenu  Wielkopolski

IV. Jury przy ocenie będzie brać pod uwagę: dobór repertuaru (dostosowanie do wieku wykonawcy), umiejętności wokalne, 
      interpretację, ogólny wyraz artystyczny. Na Finał Konkursu organizator powoła odrębne, 3 osobowe Jury, w skład 
      którego wejdą: Anna Stankiewicz, Janusz Strobel oraz przewodniczący Jury przesłuchań konkursowych. 

V. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych: 

      a)    soliści:     6 - 9  lat – 23 maja (wtorek)

     10 - 12 lat – 23 maja (wtorek)

          13 - 16 lat – 24 maja (środa)

          17 - 20 lat – 24 maja (środa)

  b)    zespoły  wokalne,  maksymalnie 10 osobowe  (wiek:  6 - 20 lat) – 24 maja (środa)

2. Jedną placówkę kulturalną lub szkołę może reprezentować maksymalnie sześciu solistów z każdej

    kategorii oraz jeden zespół wokalny.

3. Uczestnicy przygotowują  jeden utwór na przesłuchania konkursowe oraz jeden dodatkowy na Finał Konkursu

    o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekraczać 4 min.

4. Uczestnicy wykonują  utwór z podkładem muzycznym odtworzonym z płyty  CD (półplayback) w AUDIO !!!, acapella

    lub  z  akompaniamentem instrumentalnym (do dyspozycji jest instrument klawiszowy marki Kurzwail)

5. Uczestników zgłaszają opiekunowie, pod których opieką  uczestnicy przyjadą na konkurs.

6. Podkłady muzyczne w formacie mp3 należy przesłać akustykowi do 16 maja br. - adres e-mail: biuro-m-gok@o2.pl  

   (w tytule: imię, nazwisko, kat. wiekowa, tytuł utworu). Za problemy techniczne z podkładem 

   dostarczonym w dniu Konkursu, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Wszyscy uczestnicy przy rejestracji otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe plakietki.

       8. Laureaci kategorii „soliści” wezmą udział w nagraniu płyty  w  podanym przez organizatora miejscu 

          i terminie oraz zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Laureatów podczas imprezy plenerowej pn.

          „POWITANIE LATA” organizowanej dn. 17 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Raszkowie.

9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości:

   20 zł. - solista, 30 zł. zespół,  na konto M-GOK w Raszkowie Nr: 79 8430 0009 0008 1588 0181 2340 

    do 12.05.2017 r. (w treści przelewu proszę wpisać: MIKROFONIK 2017 oraz imię i nazwisko solisty  

    lub zespołu)  lub w biurze organizatora w dniu konkursu.

     10. Uczestnik musi posiadać dowód przelewu (przy rejestracji) oraz do wglądu Jury, aktualną legitymację szkolną.

VI. Sprawy organizacyjne:

1. Kolejność prezentacji ustalona przez organizatora zostanie podana na stronie internetowej M-GOK do 19 maja.
2. W przypadku małej ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe odbędą się jednego dnia - 23 maja br.
3. Uczestnicy wraz z opiekunami ubezpieczają się i przyjeżdżają na własny koszt.
4. Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać pod tel.  62 734 33 13    kom. 728 914 434
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji 

powyższego regulaminu.
   6.  UWAGA!!! Jeśli zdarzy się sytuacja, że uczestnicy będą wykonywali ten sam utwór i zostaną laureatami, na płycie zostanie 
       nagrany ten z wyższego miejsca, natomiast laureat z miejsca niższego zostanie poproszony o zmianę utworu.

mailto:m.gok.w.raszkowie@neostrada.pl


                 KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU„MIKROFONIK” 201  7
                                               Przesłuchania konkursowe 23-24.05.2017 r.

FINAŁ KONKURSU 25 MAJA 2017 r.

 Imię i nazwisko solisty:

1) …………………………………………………………………

       Kategoria wiekowa ………………………………………………

       Tytuł utworu………………………………………………………

 Autor i kompozytor utworu (pole obowiązkowe)……………………………………………..…

2) …………………………………………………………………

       Kategoria wiekowa ………………………………………………

       Tytuł utworu………………………………………………………

 Autor i kompozytor utworu (pole obowiązkowe)…………………...............................…………

3) …………………………………………………………………

       Kategoria wiekowa ………………………………………………

       Tytuł utworu………………………………………………………

 Autor i kompozytor utworu (pole obowiązkowe)…………...............................…………………

4) …………………………………………………………………

       Kategoria wiekowa ………………………………………………

       Tytuł utworu………………………………………………………

 Autor i kompozytor utworu (pole obowiązkowe)…………...................................………………

5) …………………………………………………………………

       Kategoria wiekowa ………………………………………………

       Tytuł utworu………………………………………………………

 Autor i kompozytor utworu (pole obowiązkowe)……………......................................…………

------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nazwa zespołu /liczba wykonawców:

       1) ………………………………………………………………...

         ……………………………………………….............................

        Tytuł utworu………………………………………………………

  Autor i kompozytor utworu……………………………………………………

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nazwa i adres Placówki,  która jest reprezentowana przez wykonawców

      …………………………………………………………………...............

 Adres e-mail ……………………………….............................................

 Imię i nazwisko instruktora/opiekuna…………………………………………………...…..

 Telefon kontaktowy / e-mail ……………………………………………...

( termin przyjmowania zgłoszeń upływa  12 maja 2017 r.)


