REGULAMIN IV PRZEGLĄDU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
I PATRIOTYCZNEJ O STATUETKĘ

ORZYSZ, 18 sierpnia 2019 (niedziela), godzina 13.00,
plac przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

I.

Organizator:
Dom Kultury w Orzyszu

II.

Partnerzy:
- 15 Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
- 15 Mazurski Batalion Saperów

III.

Honorowy patronat:
p. Zbigniew Włodkowski - Burmistrz Orzysza
Cele Przeglądu:
▪ prezentacja i popularyzacja pieśni żołnierskiej i patriotycznej;
▪ pielęgnowanie
poprzez
formy
artystyczne
pamięci
o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej ojczyzny;
▪ popularyzacja dziedzictwa kulturowego Wojska Polskiego;
▪ kreowanie militarnego wizerunku miasta Orzysz jako „Wojskowej
Stolicy Polski”.
Przegląd ma charakter konkursu.
Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się dnia 18 sierpnia 2019 r.

IV.

V.
VI.
VII.

Zasady uczestnictwa:
1. IV Przegląd
Piosenki
Żołnierskiej
i Patriotycznej
w Orzyszu
jest konkursem otwartym.
2. Do udziału w przeglądzie zapraszamy wykonawców w kategoriach:
a) Soliści w grupach wiekowych:
▪ do 13 lat
▪ od 14-17 lat
▪ powyżej 18 lat
b) Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne bez podziału na
kategorie wiekowe.
3. Repertuar: uczestnicy przygotowują dwie piosenki żołnierskie lub
patriotyczne, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 10
minut. Obydwa utwory muszą zawierać treści o charakterze
patriotycznym lub wojskowym.

4. Podkład/akompaniament: wykonawcy mogą korzystać
podkładu muzycznego w formie pliku mp3 lub akompaniamentu
własnego.
a) podkład: uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego
wysyłają go w formacie mp3 lub wave pod adres mailowy
dom.kultury@orzysz.pl wraz z kartą zgłoszenia. W tytule
maila proszę wpisać: Zgłoszenie do Przeglądu o Statuetkę
„Tytanowego Tygrysa”.
b) akompaniament własny: organizator zapewnia podstawowy
zestaw perkusyjny (bez talerzy), zestaw nagłośnieniowy
do gitary basowej, do gitary akustycznej, do gitary
elektrycznej.
5. Nadsyłanie zgłoszeń: w przeglądzie mogą brać udział soliści
i zespoły wokalne, które do dnia 10 sierpnia 2019 r. prześlą
wypełnione zgłoszenie na adres mailowy: dom.kultury@orzysz.pl.
Powiadomienie o zakwalifikowaniu wykonawcy do konkursu zostanie
przesłane na wskazany w karcie zgłoszenia adres lub e-mail wraz ze
szczegółowym programem przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia ostatecznej
liczby zakwalifikowanych wykonawców.
VIII.

IX.

X.

Zasady klasyfikacji i oceny.
1. W celu przesłuchania i oceniania przedstawionych prezentacji
organizator powołuje Jury, którego decyzje są ostateczne.
2. Kryteria oceny Jury: dobór repertuaru, muzykalność, interpretacja,
ogólne wrażenie artystyczne.
3. Komisja wyłoni laureatów – soliści I II i III miejsce w trzech kategoriach
wiekowych oraz laureatów – zespoły I, II i III miejsce bez podziału na
kategorie wiekowe.
4. Komisja sporządza protokół z listą nagrodzonych w Przeglądzie, który
zostanie przedstawiony po zakończeniu konkursu.
Nagrody
Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla zespołów oraz atrakcyjne
nagrody rzeczowe dla solistów.
Nagrody w kategorii zespoły przyjmują następujące wartości: I miejsce 700 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł, wyróżnienie – 150 zł.
Wszyscy wykonawcy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Informacje dodatkowe.
Wszelkich informacji związanych z Przeglądem udzielają pracownicy
Domu Kultury w Orzyszu pod numerami telefonów: 87 42 37 010
i 663 931 299 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji
artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału
do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej.
3. Ostateczna
interpretacja
postanowień
regulaminu
należy
do Organizatora.
4. Koszty dojazdu wszystkich uczestników konkursu pokrywają jednostki
delegujące.
1.

