XIV Festiwal Piosenek Anny Jantar
„Tyle słońca w całym mieście”
pod patronatem Burmistrza Głowna i Starosty Zgierskiego
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie
Miejsce i termin konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, ul. Kopernika 45,
16 marca /sobota/ 2019 r. godz. 10.00
Cele imprezy:
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainteresowania śpiewem, w tym ponadczasową
twórczością Anny Jantar; integracja osób upowszechniających kulturę wokalną w środowisku
młodzieży i seniorów; rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt z muzyką oraz
śpiewem; konfrontacja dokonań twórców amatorów.
Uczestnicy:
Do udziału zapraszamy dzieci, młodzież i seniorów rozwijających swój talent wokalny
w Ośrodkach Kultury, Szkołach, Studiach Wokalnych, Stowarzyszeniach, Fundacjach,
Spółdzielniach, Świetlicach itp.
Warunki uczestnictwa:
 Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres organizatora do 22 lutego 2019 r.
UWAGA !!! Zgonie z RODO nie możemy przetwarzać danych osobowych telefonicznie,
w związku z tym nie przyjmujemy telefonicznych rezerwacji utworów wykonywanych przez
uczestników. Piosenki mogą powtarzać się nieograniczoną ilość razy !!!
 Solista prezentuje w konkursie jeden utwór z repertuaru Anny Jantar.
 Uczestnicy wcześniejszych edycji Festiwalu nie mogą prezentować w konkursie utworów z
poprzednich edycji.
Akredytacja:
 25 zł od solisty
 opłaty akredytacyjnej należy dokonać wyłącznie przelewem do dnia: 22 lutego 2019 r.
nr konta organizatora: 62 8787 0000 0026 7764 2000 0003 BS Głowno
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, nie zwracamy wpłaconej akredytacji !!!
W przypadku niedotrzymania terminu, zgłoszenia bez akredytacji nie będą przyjęte !!!
 Jedyną dopuszczalną formą płatności jest przelew z konta placówki delegującej.
 wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 soliści reprezentujący Organizatora konkursu opłat nie wnoszą.
Kategorie wiekowe:
 do 11 lat
 12 -15 lat
 powyżej 15 lat
 50 plus
W przypadku małej ilości zgłoszeń /min. 5 solistów/ w danej kategorii wiekowej organizator zastrzega
sobie prawo do jej odwołania lub połączenia kategorii.
Uczestnicy prezentacji solowych oraz ich instruktorzy/opiekunowie biorący udział w Przeglądzie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu – wg załącznika.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
i Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) dane osób uczestniczących w konkursie będą
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem konkursu.
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Dane techniczne:
 Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i możliwość wcześniejszych prób w dniu
Festiwalu od godz. 900.
 podkłady muzyczne na płytach CD /tylko format AUDIO/, MP3, USB lub akompaniament
własny
Ocena i nagrody:
 organizator przewiduje dyplomy, statuetki, nagrody i wyróżnienia
 prezentacje uczestników ocenia jury złożone z osób związanych z edukacją muzyczną
 jury oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom muzyczny, warunki głosowe, aranżację,
kulturę estradową, ogólny wyraz artystyczny.
 decyzje JURY są ostateczne
 odbiór przyznanej nagrody rzeczowej/statuetki/ - należy pokwitować u organizatora.
 MOK nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
Postanowienia końcowe:
 koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników pokrywają instytucje delegujące we
własnym zakresie, zrzekając się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą
 uczestnicy powinni przyjechać na miejsce Festiwalu co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem danej kategorii wiekowej i potwierdzić swoją obecność u organizatora
 wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną
 zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo do rejestracji głosu wraz z utworem, dowolną techniką zapisu i wykorzystanie
zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie imprezy,
 zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 lutego 2019 r. na adres organizatora.
 akredytacji za solistów dokonujemy WYŁĄCZNIE Z KONT PLACÓWEK DELEGUJĄCYCH
/np. ośrodki kultury, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, urzędy itp./

Nr konta. BS Głowno: 62 8787 0000 0026 7764 2000 0003
AKREDYTACJA PRZESŁANA Z KONTA PRYWATNEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE KARTY ZGŁOSZENIA
I BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTĘPU.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FESTIWALU UMIESZCZONY BĘDZIE 8 MARCA NA STRONIE
www.mokglowno.webnode.com, a od 13 marca nie będzie możliwości zmian w programie !!!
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia
list zgłoszeniowych oraz do zmian w regulaminie!
Zgłoszenia można przesyłać na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kopernika 45
95-015 GŁOWNO
Tel/fax: 42-719-11-43 lub e-mail: hziarnik@mok.glowno.pl
Informacji udziela:
Hubert Ziarnik w godz. 1200 - 1600
Tel. 42 719-11-43
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