I SŁAWKOWSKIE TURYSTYCZNE ŚPIEWANIE 2014
Przegląd piosenki turystycznej i poezji śpiewanej
REGULAMIN KONKURSU „I SŁAWKOWSKIE TURYSTYCZNE ŚPIEWANIE”
1. Organizatorzy i partnerzy:
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie
 Coolturalna Piwnica w Sławkowie
 Drużyna harcerska 8 DDH „Złota Ósemka” w Sławkowie
2. Cele Konkursu
 ukazanie walorów turystycznych regionu
 krzewienie uczuć patriotycznych i rozwijanie zainteresowań kulturą regionu
 rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 promocja muzykowania jako formy spędzania wolnego czasu
3. Założenia programowo- organizacyjne
 konkurs odbędzie się w dniu 20.09.2014 w godzinach 16:00 – 18:00
 miejscem konkursu będzie teren Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie
 konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
o dzieci (przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej) – występy solowe
o młodzież (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) – występy solowe
o rodzinnej (zespoły dwu lub kilkuosobowe, z udziałem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych)
 konkurs skierowany jest do wszystkich młodych duchem muzykalnych mieszkańców Sławkowa
lub dzieci oraz młodzieży uczęszczającej do placówek edukacyjnych na terenie Sławkowa
 uczestnicy przygotowują 1 piosenkę /mile widziana twórczość własna/ zgodną z tematem konkursu,
 czas trwania wykonania do 4 minut,
 wykonawca przekazuje organizatorowi płytę CD z zarejestrowanym podkładem muzycznym (tylko
wersja instrumentalna),
 wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu „na żywo” w przypadku występów
solowych lub w wykonaniu osób trzecich w przypadku kategorii rodzinnej,
 organizatorzy zachęcają do muzykowania na różnych dziwnych, szalonych, biwakowych
instrumentach w wesołej turystyczno – rekreacyjnej oprawie strojów
 organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą,
 w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika / uczestników, ich wiek i tytuł piosenki
prezentowanej w ramach konkursu,
 zgłoszenia prosimy przesyłać/dostarczyć na adres email biuro@stowarzyszenie-slawkow.pl
należącego do organizatora głównego konkursu do dnia 19 września 2014 roku
lub w dniu 20 września 2014 roku osobiście do godziny 16:15 w biurze imprezy
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie na ul. Niwa 45.
 przesłuchania konkursowe odbędą się w godzinach 16:00 – 18:00 w dniu 20.09.2014.
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki, a laureaci konkursu nagrody rzeczowe.
4. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą muzycy i osoby związane z aktywnością turystyczną,
oceniać będzie dobór repertuaru, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.
5. Po przesłuchaniach odbędzie się koncert muzyków sceny turystycznej i piosenki artystycznej
w ramach bloku „Na muzycznych szlakach”.
6. O sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
Adres do korespondencji:
biuro@stowarzyszenie-slawkow.pl
Telefon kontaktowy:
508.674.550
Dodatkowe informacje:
www.stowarzyszenie-slawkow.pl

