Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
Wypożyczalnia dla Dzieci
ul. E. Plater 33A
16-400 Suwałki
z dopiskiem:
Konkurs „Śpiewanie to wyzwanie”

REGULAMIN KONKURSU
Cele
1. Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
2. Rozwijanie wyobraźni, uzdolnień literackich i muzycznych.
3. Popularyzacja poezji dla dzieci.
Warunki uczestnictwa
1. WYZWANIE KONKURSOWE: Nagranie autorskiej piosenki do wierszy Danuty Wawiłow lub Natalii Usenko.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie skomponować piosenkę do tekstu Danuty Wawiłow lub Natalii Usenko (można zgłosić maksymalnie 3 utwory) i dostarczyć do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Piosenka może być nagrana na dyktafon w telefonie. Na tym etapie konkursu nie
jest brana pod uwagę jakość nagrania.
3. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w 2019 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.
4. Laureaci wezmą udział w nagraniu wspólnej płyty oraz wykonają swoją piosenkę w ramach otwartego koncertu.
5. NAGRODA: Jedną z nagród w konkursie będą zaproszenia na koncert znanego artysty. Szczegóły podamy podczas ogłoszenia wyników konkursu.
6. Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne i zespołowe. Konkurs nie ma
ograniczeń wiekowych, muzykiem można być w każdym wieku.
7. Zgłaszając się, dajesz nam prawo do rejestracji przebiegu konkursu, odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych nośnikach oraz publikację wizerunku.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie autorskiego nagrania,
np. w formacie mp3, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (każdy
z uczestników zespołu wypełnia oddzielny dokument) do dnia 31 października br. na adres:

Kryteria oceny i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny utworów wg następujących
kryteriów: oryginalność, pomysł, wykonanie, interpretacja tekstu.
2. Komisja ma prawo do interpretacji regulaminu konkursu.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Informacje o konkursie można uzyskać pod
(87) 565-62-46 lub e-mailem: dzieci@bpsuwalki.pl

numerem

telefonu:

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika.
Zgłoszenie nagrania do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrania
na rzecz organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie przez organizatora z prac na własny użytek,
ich publikację na stronie www.bpsuwalki.pl.

Organizatorzy:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Miasto Suwałki

Powiat Suwalski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

