I Ogólnopolski konkurs muzyczny „Młody Artysta”
Wałbrzych, 28.04.2018r.

REGULAMIN
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego konkursu muzycznego „Młody Artysta” jest
Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, grających na
instrumentach - uczestników amatorskiego ruchu muzycznego, działających przy
domach kultury.
Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie ognisk i szkół muzycznych.
3. Celem konkursu jest prezentacja osiągnieć uczestników zajęć muzycznych,
propagowania wspólnego muzykowania, wymianę doświadczeń.
4. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów.
5. Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@wok.walbrzch.pl do 28 lutego 2018r. (karta zgłoszenia w załączniku).
6. Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów.
7. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w pięciu grupach :
Grupa I – 6-8 lat
Grupa II – 9-11 lat
Grupa III – 12-15 lat
Grupa IV – 16–20 lat
Grupa V – zespoły kameralne (w tym duety fortepianowe) bez podziału na grupy
wiekowe.
8. Przesłuchania są jednoetapowe i oceniane przez profesjonalne Jury, które powoła WOK.
9. Zasady punktacji, podział nagród ustala Jury. Decyzje Jury są ostateczne i
nieodwołalne.
10. Wyłonieni laureaci wystąpią w trakcie koncertu finałowego konkursu.
11. Program muzyczny dla każdej z grup ma składać się z 2 utworów – dowolne formy.
12. Uczestnicy powinni przyjechać ze swoim akompaniatorem lub posiadać
akompaniament w formie MP3 na pendrive lub nagrane na płytę CD.
13. Organizator ustala opłatę wpisową w wysokości:
- solista – 30 PLN
- duet – 50 PLN od duetu

- zespół kameralny (3 osoby i więcej) – 70 PLN od zespołu.
Opłatę należy uiścić na konto bankowe: 22 1020 5095 0000 52020186 8074
do 7 marca 2018r. z dopiskiem „Młody artysta”.
14. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika.
15. Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
16. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo
do przedłużenia konkursu o jeden dzień.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć i filmów z
konkursu.
18. Koordynator konkursu:
Eliza Więcławska, e-mail:sekretariat@wok.walbrzych.pl; tel.:886371834

KARTA ZGŁOSZENIA
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY „MŁODY ARTYSTA”
SOLISTA
Imię i nazwisko uczestnika: …….…………………………………………………………………………………………
Miejsce nauki:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupa konkursowa: …………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia uczestnika:……………………………………………………………………………………….……….
Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………….………….………..
Telefon kontaktowy:……………………………………………; e-mail:………………………………………………..
Instrument: ………….……………………………………………………………………………….……………………………
Akompaniator: ………….………………………………………………………………………………………………….…….
Wykonywany program:
1.Tytuł:…………..…………………………………………………………………………………………………………….……;
autor……………………………………………………….……………; czas trwania utworu…………………………..
2.Tytuł:……………………………………………………………………………………………………………………………….;
autor……………………………………………………………………; czas trwania utworu…………….……………..

--------------------------------------PODPIS OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „ Młody artysta” zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
A/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304
Wałbrzych,
B/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów konkursu„ Młody artysta” i nie będą udostępniane innym podmiotom,
C/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
D/ podanie danych osobowych jest dobrowolne.

-----------------------------------------PODPIS OPIEKUNA (PRAWNEGO)

KARTA ZGŁOSZENIA
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY „MŁODY ARTYSTA”
DUET / ZESPÓŁ KAMERALNY

Imiona i nazwiska uczestników, data urodzenia :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce nauki: ………………………………………………………………..………………………………….…………..…………….
Grupa konkursowa: ……………………………………………………………………………………….……………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela: .......................…...…………………………………….………………..……………..
Telefon kontaktowy:……………………………………………; e-mail:………………………………………..………………..
Instrumenty:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akompaniator: ……………………………………………..………………………………………………………………….…………
Wykonywany program:
1.Tytuł:………………………………………………….……………………………………………………………..……………………;
autor………………………………………………………………………; czas trwania utworu…………..…………………..
2.Tytuł:…….…………………………………….…………………………………………………………………………………….……;
autor………………………………………………………………………; czas trwania utworu……………..………………..

--------------------------------------PODPIS OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „ Młody artysta” zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
A/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304
Wałbrzych,
B/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów konkursu„ Młody artysta” i nie będą udostępniane innym podmiotom,
C/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
D/ podanie danych osobowych jest dobrowolne.

-------------------------------------------------------PODPIS OPIEKUNA (PRAWNEGO)

