Każda placówka może wystawić maksymalnie 4 reprezentantów do eliminacji
wojewódzkich - najlepiej po jednym w każdej kategorii (można dokonywać
przesunięć uczestników w ramach kategorii).
4. Do przesłuchań dopuszczeni są także uczestnicy spoza województwa śląskiego.
5. Finaliści konkursu otrzymają nominację do VI Ogólnopolskiego Konkursu
Keyboardowego, który odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 r. w Kluczborku.
6. Uczestnicy prezentują 2 utwory o zróżnicowanym charakterze. Preferuje się
wykonywanie utworów z pamięci.
7. Czas prezentacji (łącznie z podłączeniem instrumentów) nie powinien przekroczyć
8 min. Zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie.
8. Wykonawcy podczas występu zobowiązani są do samodzielnego wykonania utworów
bez odtwarzania gotowych aranżacji (prawa ręka gra melodię, lewa akompaniament).
9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu uczestników.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu i wydania nagród (Ustawa
o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez MDK nr 1
w Bytomiu swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności placówki, w tym także poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych
(na stronach internetowych i portalach społecznościowych). Oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych ani innych
praw. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.
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REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
 Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów
 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu
CELE:
1. Popularyzacja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych.
2. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
4. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
5. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych.
6. Integracja młodych keyboardzistów.
TERMIN I MIEJSCE:

Kryteria oceny wykonawców:
 dobór repertuaru, aranżacja, interpretacja;
 technika wykonania, stopień wykorzystania możliwości instrumentu;
 muzykalność, poczucie rytmu, ogólne wrażenie artystyczne;
Kryteria dyskwalifikujące:
 wykonanie tylko jednego lub więcej niż dwóch utworów;
 utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną;
 przekroczony czas prezentacji;
 nie dostarczenie karty zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

ZGŁOSZENIA:
Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia załączonej
do regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2018 r. na adres:

PRZEBIEG FESTIWALU:
1. 17 kwietnia 2018 roku /wtorek/- początek przesłuchań od godziny 10:30.
Sala kameralna Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez organizatorów (mile widziana
obecność podczas prezentacji innych uczestników).
2. Gala Finałowa Festiwalu odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 1 w Bytomiu.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
41-902 Bytom, ul Powstańców Warszawskich 12
tel. (032) 281-25-08
e-mail: imprezy@mdk.bytom.pl w tytule wpisując „KEYBOARD”

NAGRODY:
1. Organizatorzy powołują profesjonalne jury, które decyduje o przyznaniu nagród
i nominacji.
2. Werdykt komisji jest niepodważalny.

17.04.2018 r.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Powstańców Warszawskich 12, Bytom

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W festiwalu biorą udział soliści.
2. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w klasach 0-3, 4-6, klas
7 szkoły podstawowej i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W zależności od
rodzaju zgłoszeń podział kategorii może ulec zmianie.

4. REPERTUAR:
Lp.

Autor

Tytuł

Czas
trwania
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KARTA ZGŁOSZENIA
(PROSIMY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI)
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5. POTRZEBY TECHNICZNE:
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1. …................................................................................................................................

inne......................................................................................................................

(imię i nazwisko solisty)

……………………………………………………………………………………………
e-mail: ......................................................................................
Organizatorzy zapewniają statyw na jeden instrument i nagłośnienie.

Klasa, typ szkoły, wiek .............…..................................................................................
Kategoria wykonawcza: ………................….............................................................
KATEGORIA – I
II
III
IV

kl. 0-III SP
kl. IV-VI SP
kl. VII SP i gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne

2. ...................................................................................................................................

…..................................
(pieczęć szkoły/placówki)

….......................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

………………………………………………….

Dnia ......................

(nazwa szkoły/placówki)

3. …................................................................................................................................
(imię i nazwisko instruktora)

telefon kontaktowy: ......................................................
e-mail: ..........................................................................
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