
REGULAMIN  

  POWIATOWEGO FESTIWALU 

PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 

„AKCENT”

POD PATRONATEM  STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

I.  WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. W  festiwalu  mogą  uczestniczyć  soliści  (uczniowie  szkół  gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych) typowani przez szkołę, placówkę kulturalną, bądź zgłaszający 

się indywidualnie. Proponujemy Państwu zorganizowanie eliminacji środowiskowych 

w placówce i wytypowanie na szczebel powiatowy  najlepszych uczestników. Wiek 

uczestników od 14 do 19 lat.

2. Uczestnicy  przygotowują  jedną  piosenkę (łączny  czas  prezentacji  nie  może 

przekroczyć 4 min.) w języku polskim.

3. Solistom mogą akompaniować zespoły instrumentalne w składzie do 4 osób. Jest też 

możliwość akompaniamentu z półplaybacku (płyta CD).

4. Warunkiem uczestnictwa jest kompletne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej  

na adres:

                             Młodzieżowy Dom Kultury

                                   ul. Moniuszki 15

                                 96-300 Żyrardów

        w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2014 r.

UWAGA:

KARTĘ  ZGŁOSZENIA  WYPEŁNIAMY  CZYTELNIE,  PISMEM 

DRUKOWANYM.  PROSZĘ  PODAĆ  DOKŁADNY  ADRES  PLACÓWKI, 

TELEFON ORAZ ADRES E-MAIL.
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II. CELE IMPREZY:

- Popularyzowanie wartościowych utworów

- Wyszukiwanie talentów wśród młodzieży

- Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury muzycznej

- Prezentowanie osiągnięć placówek szkolnych i pozaszkolnych

III. JURY:

Prezentacje solistów i zespołów oceniać będzie jury wg następujących kryteriów:

- Umiejętności wokalne wykonawców

- Muzykalność

- Dobór repertuaru

- Interpretacja 

- Ogólny wyraz artystyczny

IV. MIEJSCE I TERMIN :

Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent 2014” odbędzie się:     

      28 października (wtorek) 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w  Żyrardowie o 

godz. 12.00.

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Orzechowska lub sekretariat 

Młodzieżowego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,         

tel. 855-45-14, 855-33-40

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje 

odwołanie

- nagrody nieodebrane  przez  laureatów w okresie  30 dni  od uroczystego ogłoszenia 

wyników przechodzą na własność Organizatora

- uczestnik  zezwala  na wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych zawartych 

w karcie zgłoszenia oraz bezpłatną prezentację wizerunku i materiałów filmowych z 

jego  uczestnictwem  nagranych  w celu  popularyzacji  konkursu  i  z  tego  tytułu  nie 

będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator

- przysłanie  karty  zgłoszenia  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  wymienionych  wyżej 

punktów Regulaminu

VI. UWAGA:

1. Zapewniamy pianino i nagłośnienie.

ZAPRASZAMY
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 POWIATOWY  FESTIWAL
 PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ „AKCENT”

28 października 2014 r.

Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko solisty

.................................................................................................................................

2. Nazwa placówki, (dokładny adres, tel./fax)

.................................................................................................................................

3. Wiek uczestnika

.................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora

.................................................................................................................................

5. Przygotowany utwór na festiwal /tytuł, autor, kompozytor/

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
6. Ważniejsze informacje o soliście

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Potrzeby techniczne

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
* Proszę wypełnić kartę zgłoszenia pismem drukowanym
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