KONFRONTACJE MUZYCZNE O NAGRODĘ PREZYDENTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
W RAMACH FESTIWALU „A może byśmy tak… do Tomaszowa”
Regulamin
1. CEL
Prezentacja dorobku muzyków z województwa łódzkiego, ich repertuaru muzycznego
oraz promocja młodych artystów, wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych
reprezentujących instytucje kultury, studia muzyczne, grupy muzyczne nieformalne.
2. ORGANIZATOR IMPREZY
- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
- Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
3. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Tomaszowskie Błonia przy ul. Strzeleckiej. Konfrontacje odbędą się w dniu 24.06.2017
w godzinach 19.30 – 22.00. Wcześniej przewidziane są próby techniczne.
4. UCZESTNICY
- Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać wokaliści, zespoły wokalnoinstrumentalne,
grupy muzyczne nieformalne z województwa łódzkiego.
- Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.
- Uczestnicy mogą się zgłaszać do konkursu poprzez Kartę Zgłoszenia dołączoną do
niniejszego Regulaminu.
- Zgłoszenie powinno zawierać:
•

Kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

•

Materiał demo zawierający czytelne jakościowo nagrania repertuaru maksymalnie 3 utwory (na płycie CD lub DVD). Organizatorzy nie zwracają
nadesłanego materiału demo.

•

Zgłoszenia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca
2017 r. na adres Organizatora - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie
Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97- 200 Tomaszów Maz., tel. 44 712 23 69,

kontakt@mck-tm.pl Liczy się data stempla pocztowego lub data wysłania maila
wraz z kartą zgłoszenia.
•

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kwalifikacji do konkursu głównego, na podstawie
nadesłanego materiału demo.

5. WARUKI UCZESTNICTWA
- Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do przygotowania dwóch
utworów muzycznych, których łączny czas prezentacji na scenie nie przekroczy 10
minut.
- Prezentacje konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie wytypowanym przez
Organizatora imprezy.
- Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne
- Ocenie Jury polegać będą:
•

Walory muzyczne

•

Warsztat muzyczny

•

Aranżacje

•

Emisja głosu

•

Ruch sceniczny

- W wyniku konkursu Jury przyzna 3 nagrody:
•

I MIEJSCE - NAGRODA - 3 TYS. ZŁ

•

II MIEJSCE – NAGRODA - 2 TYS. ZŁ

•

III MIEJSCE - NAGRODA - 1 TYS. ZŁ

- W wyniku głosowania poprzez media społecznościowe przyznana zostanie rzeczowa
nagroda publiczności. Sposób głosowania zostanie ogłoszony przez organizatora 3
dni przed wydarzeniem na stronie internetowej www.mck-tm.pl
- Laureat I miejsca wystąpi 25 czerwca 2017 r. przed koncertem Natalii Kukulskiej.

6. UWAGI ORGANIZACYJNE
- Organizator zapewnia scenę wraz z techniką sceniczną umożliwiającą realizację
imprezy.
- Koszty przejazdu i/lub zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach wynikających z
regulaminu tego konkursu.
- Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu,
fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych
oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w
prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i telewizyjnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania produkcji
konkursowych dla potrzeb promocji imprezy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

