Regulamin konkursu na piosenkę ekologiczną
„Śpiewamy dla Ziemi”
Rawicz 2022
I Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Rawiczu z siedzibą w Rawiczu (63900 Rawicz, ul. Targowa 1).
2. Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia Rynek Aktywnych
Mieszkańców.
II Cele konkursu:
1. Promowanie walorów przyrodniczych własnego regionu.
2. Poszukiwanie nowych rozwiązań i przestrzeganie zasad zrównoważonego
rozwoju.
3. Budzenie wrażliwości i kreatywności artystycznej u mieszkańców Gminy Rawicz.
4. Propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz podnoszenie poziomu
świadomości ekologicznej.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych.
6. Dostosowywanie się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i
ich skutków.
7. Promowanie lokalnych talentów.
III Przebieg konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Rawicz w wieku od lat siedmiu
(brak górnej granicy wiekowej).
2. Udział w konkursie mogą wziąć soliści lub duety.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość podziału uczestników na kategorie
wiekowe przy dużej liczbie zgłoszeń.
4. W konkursie należy wykonać piosenkę o szeroko pojętej tematyce ekologicznej.
Może być to cover lub piosenka autorska. Dopuszczalne są wyłącznie utwory
w języku polskim.
5. Piosenkę można wykonać z podkładem muzycznym (półplaybackiem) lub
z jednym akompaniatorem i nagranie opublikować na kanale YouTube jako film
niepubliczny. Czas występu jednego uczestnika lub duetu nie może przekraczać 5
minut.
6. Link do nagrania opublikowanego na kanale YouTube wraz z czytelnie wypełnioną
i podpisaną Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, należy przesłać do Organizatora konkursu najpóźniej do dnia
31.05.2022r. do godz. 23:59 drogą mailową na adres:
domkulturywrawiczu@gmail.com w tytule wpisując „zgłoszenie - piosenka
ekologiczna”.
7. W przypadku uczestnika niepełnoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności
do czynności prawnych Karta zgłoszeniowa powinna być podpisana przez
opiekuna prawnego.

8. Do dnia 10.06.2022r. Organizator wyłoni osoby, które wezmą udział w finale
konkursu. Osoby te zostaną powiadomione drogą mailową otrzymując również
harmonogram występów w dniu finału.
9. Lista uczestników koncertu finałowego oraz ich ewentualny podział na kategorie
wiekowe zostanie podana przez Organizatora na stronie dk.rawicz.pl do dnia
10.06.2022r.
10. Finał odbędzie się 18.06.2022r. na rawickim rynku.
IV Wyłonienie zwycięzcy
1.
2.

3.

Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów w dniu finału konkursu tj.
18.06.2022r.
Ocenie jury podlegać będą:
• umiejętności wokalne wykonawcy,
• emisja głosu, dykcja, artykulacja,
• muzykalność wykonawcy,
• zgodność utworu z tematyką konkursu,
• zrozumienie wykonywanego tekstu,
• interpretację treści,
• ogólny wyraz artystyczny
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy przesłuchań
finałowych w dniu 18.06.2022r. otrzymają pamiątkowe dyplomy.

V Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez
uczestnika/opiekuna prawnego na warunki niniejszego regulaminu oraz na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby
organizacji, promocji i relacji z przebiegu konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Pytania prosimy kierować na adres domkulturywrawiczu@gmail.com.

