Biłgorajskie Centrum Kultury
ogłasza

V Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„POGODNA NUTKA”
o nagrodę im. Marka Sochackiego
który odbędzie się 17 marca 2018 roku o godz. 1100 w Biłgorajskim Centrum Kultury ul.
Kościuszki 16; 23-400 Biłgoraj
W roku 2012 pożegnaliśmy świetnego kompozytora, a przede wszystkim autora tekstów
piosenek głównie dla dzieci i młodzieży – Marka Sochackiego. Chcielibyśmy żeby piosenki
Marka były ciągle żywe, a jedną z form popularyzacji czyjejś twórczości są właśnie konkursy i
festiwale. Dlatego pragniemy stworzyć, głównie młodym ludziom, prawdziwe „święto piosenki”
poprzez możliwość wspólnego obcowania z piosenką i przede wszystkim ze sobą. A przy
okazji możliwość skorzystania z umiejętności i doświadczeń innych. W związku z tym
zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka” o nagrodę im. Marka Sochackiego.

Regulamin
1. Konkurs jest imprezą otwartą.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – solistów i zespołów wokalnych (do 8
osób)
3. Celem Konkursu jest:
- promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej
- inspirowanie młodych wykonawców piosenki do własnych poszukiwań w dziedzinie
poezji i muzyki
- konfrontacja dokonań twórczych i artystycznych
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta
4. Uczestnik prezentuje jeden utwór śpiewany w języku polskim z akompaniamentem lub
półplaybackiem.
5. Preferowane będą własne teksty, kompozycje i aranżacje.
6. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy
dopuszcza się jedynie w przypadku opracowania nowej (własnej) aranżacji bądź
interpretacji.
7. Wszyscy wykonawcy, bez względu na wiek, walczą o nagrodę im. Marka
Sochackiego, a dla najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych:
a) 7 – 10 lat
b) 11 –14 lat
c) powyżej 15 lat

zostaną przyznane dyplomy i wyróżnienia. Oceny dokona komisja powołana przez
organizatora biorąc pod uwagę:
- dobór repertuaru (przede wszystkim do wieku wykonawcy oraz do możliwości
głosowych)
- muzykalność , walory głosowe
- interpretację tekstu
- poziom wykonania
- własny tekst , kompozycja lub aranżacja
- ogólny wyraz artystyczny
8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz fortepian.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nieodpłatnie nagrań audiovideo dokonanych podczas przesłuchań.
10. Zgłoszenia (wg załączonych kart – uczestnika i akredytacyjna) prosimy przesyłać pod
adresem:
Biłgorajskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 16
23-400 Biłgoraj
lub drogą elektroniczną – e-mail: artystyczny.bck@lbl.pl albo stelmach@bck.lbl.pl
do 5 marca 2018 roku.
11. Wykonawcy, instruktorzy, nauczyciele pokrywają częściowe koszty pobytu w
wysokości 30 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto:
Bank PKO BP Nr 16 1020 5385 0000 9902 0004 2341
z dopiskiem – Pogodna Nutka
(istnieje możliwość wpłaty akredytacji na miejscu po przyjeździe)
W ramach tej kwoty zapewniamy wyżywienie. Natomiast uczestnicy przyjeżdżają na
własny koszt,
12. Jedna placówka, szkoła lub instytucja może zgłosić do 3 wykonawców (nie koniecznie
po jednym w każdej kategorii wiekowej, ale ogółem liczba zgłoszeń nie może
przekraczać 3 wykonawców).
13. Do ostatecznej interpretacji regulaminu powołani są jedynie organizatorzy.
14. Szczegółowych informacje udzielą w BCK, tel. 84 686-04-15, instruktorzy – Lidia
Grabowska i Paweł Stelmach
15. Biuro Konkursu zaczyna pracę 17 marca od godz. 900, a dojechać trzeba najpóźniej do
godz. 1100.

ZAPRASZAMY

KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„POGODNA NUTKA” o nagrodę im. MARKA SOCHACKIEGO
- do 5 marca 2018 r.

1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu ............................................................................
.....................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail ..............................................................
.....................................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa ............................................................................................
4. Szkoła lub instytucja delegująca .......................................................................
...........................................................................................................................
5. Liczba osób ogółem ......................,…., w tym na scenie ....................................
6. Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora, opiekuna ..............................................
...................................................................................................................................
7. Repertuar tytuł , autor tekstu , kompozytor - Uwaga; bez podania autorów piosenki
zgłoszenie uważane będzie za nieważne
a) (do prezentacji) ......................................................................................................
..............................................................................................................................
b) (rezerwowy)............................................................................................................
..............................................................................................................................
8. Akompaniament .........................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Potrzeby techniczne :
- liczba mikrofonów ..............................
- liczba linii ( 2 możliwe ) ....................

.........................................................
miejscowość, data

...................................................
podpis nauczyciela , instruktora ,
opiekuna lub własny

KARTA AKREDYTACYJNA
Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „POGODNA NUTKA”
o nagrodę im. Marka Sochackiego
Biłgoraj, 17 marca 2018 roku
(karta ważna dla jednego uczestnika)

Proszę o zarezerwowanie wyżywienia na okres trwania Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Pogodna Nutka” o nagrodę im. Marka Sochackiego dla ……… osoby/osób.
Kwota w wysokości ………… zł.:
a/ zostanie wpłacona w kasie w dniu przyjazdu na konkurs
b/ zostanie wpłacona na konto: (niepotrzebne proszę skreślić)
Bank PKO BP Nr 16 1020 5385 0000 9902 0004 2341
z dopiskiem – Pogodna Nutka
(w wypadku wpłaty na konto proszę o zabranie ze sobą na konkurs dowód potwierdzający dokonanie wpłaty)

Imię i nazwisko lub nazwa zespołu: ……………………………………………………………….
a/ wykonawca b/ instruktor c/ obserwator (niepotrzebne proszę skreślić)

...............................................................................................

pieczątka i podpis dyrektora lub gł. księgowego
instytucji delegującej albo podpis opiekuna

UWAGA! Jeżeli potrzebna jest faktura prosimy o podanie danych placówki

