Regulamin Konkursu Wokalnego
"Sosnowieckie dźwięki”
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Organizatorzy:
Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa
Daniłowskiego w Sosnowcu Filia nr 13.
Data i miejsce konkursu:
17 maja 2022 roku, Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu, ulica Krakowska 26.
Cele konkursu:
Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.
Propagowanie kultury muzycznej, wspieranie i promowanie talentów wokalnych.
Promowanie osób szczególnie uzdolnionych oraz umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych.
Rozwijanie umiejętności muzycznych i talentów estradowych, pielęgnowanie
wrażliwości artystycznej.
Wyłonienie utalentowanych dzieci i zachęcenie ich do pracy twórczej.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, wykorzystanie wychowawczych
aspektów muzyki.
Promocja Sosnowca poprzez możliwość prezentacji utworów Jana Kiepury,
Władysława Szpilmana i Jacka Cygana.
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Uczestnicy:
1. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież, mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego
w następujących kategoriach:
- Kategoria I
Soliści i solistki – dzieci w wieku od 7 do 9 lat
- Kategoria II
Soliści i solistki – dzieci w wieku 10 – 11 lat
- Kategoria III
Soliści i solistki- dzieci w wieku 12-14 lat
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Warunki udziału:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
i kierowany jest do wokalistów o ponadprzeciętnych zdolnościach wokalnych,
delegowanych przez instytucje kultury, placówki artystyczne, niepublicznych
i publicznych placówek zajęć pozaszkolnych, stowarzyszeń, klubów zajęciowych, kół
wokalnych itd.
Każdy z uczestników wykonuje jedną piosenkę w języku polskim.
Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe,
pop, melodie tradycyjne, itp.). Piosenki artystów związanych z Sosnowcem są
dodatkowo punktowane.
Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub
z podkładem muzycznym na pendrive oraz a cappella.
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Kryteria oceny:
Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, dykcję, emisję głosu, interpretację, kulturę
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo punktowane będzie wykonanie
piosenek Jana Kiepury, Władysława Szpilmana i Jacka Cygana.
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik
do Regulaminu oraz dostępnym na stronie www.klubmaczki.pl
Karty zgłoszeń należy składać do dnia 13 maja 2022 roku, osobiście lub drogą mailową
instruktor@klubmaczki.pl – decyduje data wpływu.
Miejsce złożenia kart: - Miejski Klub „Maczki” ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec

Zasady przesłuchań:
Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w Miejskim Klubie „Maczki”,
ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec dnia 17 maja 2022 r od godz. 10.00. Szczegółowy
harmonogram zostanie przesłany po zamknięciu listy zapisów. W przypadku dużej ilości
zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozłożenia przesłuchań konkursowych na
dwa dni (o terminach poinformujemy indywidualnie).
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Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają do Klubu na własny
koszt.
2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofon, laptop.
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Nagrody
1. Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrody i ewentualnie wyróżnienia.
2. Nagrodą główną, dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w poszczególnych
kategoriach będzie możliwość zaprezentowania się podczas pikniku organizowanego
w dniu 27 maja 2022 w Maczkach.
3. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych
trzech miejsc w poszczególnych kategoriach

Koordynatorzy konkursu:
1. Beata Rogala - 32 294 81 28 / instruktor@klubmaczki.pl
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