1. Organizatorami konkursu są Miasto Radomsko, wnioskodawcy projektu
pn. „Pomost dla pokoleo” oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.
2. Realizacja konkursu odbędzie się od 7 sierpnia 2017 roku do 7 września 2017 roku,
natomiast koncert zwycięzców (gala finałowa) nastąpi w dniu pikniku rodzinnego
na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku, zaplanowanego
na sobotę 16 września 2017 roku.
3. Celem Konkursu jest wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, propagowanie kultury
muzycznej oraz twórcza wymiana doświadczeo muzycznych wśród wszystkich grup
wiekowych, promocja wykonawców biorących udział w konkursie, wyłonienie
utalentowanych uczestników oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki
oraz rozwijanie talentów scenicznych/estradowych.
4. Uczestnikami konkursu mogą byd duety wielopokoleniowe (w skład duetu wchodzi:
jeden uczestnik poniżej 25 roku życia oraz jeden uczestnik powyżej 40 roku życia).

5. Warunki uczestnictwa:
- uczestnicy konkursu zobowiązani są do wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
- w przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostad podpisany
przez rodzica lub opiekuna prawnego,
- formularz zgłoszeniowy należy dostarczyd osobiście do Urzędu Miasta Radomska
(p. 110) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@radomsko.pl
do 1 września 2017 roku,
- formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej
www.radomsko.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Radomsko (p. 110),

- formularz zgłoszeniowy zawiera klauzule dotyczące
akceptacji warunków
przedmiotowego regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(t.j.Dz.U.2016.922), wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska, jak również
wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
6. Zasady konkursu oraz ocena prezentacji wokalnych:
- konkurs odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w dniu 7 września 2017
roku w godzinach od 16:00 do 20:00.
- prezentacje odbywad się będą według kolejności zgłoszeo,
- każdy duet dokonuje prezentacji jednego utworu muzycznego z lat 70-tych
lub 80-tych acapella lub z akompaniamentem (półplayback (CD) lub akompaniator)
w stylizowanych kostiumach; prezentacja nie powinna byd dłuższa niż 5 minut,
- prezentowany utwór nie może zawierad wulgaryzmów, dyskryminujących treści
oraz treści promujących używki,
- opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko co najmniej jednego uczestnika,
numer podkładu, tytuł utworu, płyta CD z podkładem muzycznym musi zostad
przekazana przedstawicielowi organizatora do 1 września 2017 roku; organizator
nie odpowiada za jakośd dostarczonego podkładu muzycznego;
- komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego
wyłoni, najlepszych wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowania do występu na gali
finałowej.
7. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru (tekstu i muzyki),
- umiejętności wokalne,
- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
8. Komisja konkursowa sporządzi protokół z listą uczestników zakwalifikowanych
do finału. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakooczeniu.

9. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- miejsca I-III – nagroda rzeczowa i dyplom,
- miejsce IV i dalsze – dyplomy uczestnictwa.
10. Postanowienia koocowe:
- na potrzeby realizacji konkursu organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający,
mikrofony, możliwośd odtworzenia płyt CD, oświetlenie,
- uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu na wszystkich etapach
konkursu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu; wszelkie
zmiany oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.radomsko.pl,
- kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzyga organizator.
- informacje dotyczące konkursu można uzyskad w Wydziale Informacji i Promocji
Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pod numerem telefonu: 44 6854502
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: promocja@radomsko.pl

