II Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej im. W.Sebyły
dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz dla dorosłych towarzyszących
XII Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im.W.Sebyły "Łowco słów
zapomniany i smutny..."
Kłobuck-Warszawa 6 luty 2019

Organizator
1.Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły w Kłobucku.
2.Konkurs jest pod patronatem Burmistrza Kłobucka.
3.Konkurs ogłoszony jest po raz drugi i ma zasięg ogólnopolski.
2.Cele konkursu:
1. Popularyzacja dorobku literackiego Władysława Sebyły.
2. Inspirowanie i promowanie twórczości poetyckiej.
3. Integracja środowiska artystycznego.
4. Promocja miasta Kłobucka
5. Zainteresowanie formą poezji śpiewanej.
6. Promowanie utalentowanej wokalnie młodzieży i dorosłych.
3.Terminarz konkursu.
1. Ogłoszenie konkursu: 19 listopada 2018
2. Rozesłanie informacji o konkursie: 19 listopada 2018
3. Powołanie jury konkursu: 14 stycznia 2019
4. Zakończenie składania zgłoszeń: 15 stycznia 2019
5. 29,30 stycznia 2019 przesłuchania solistów/duetów
6. 3 luty 2019 ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowem, na FB oraz indywidualne
poinformowanie zwycięzców.
7. Zaproszenie zwycięzców do występów 6 lutego w Muzeum Katyńskim w Warszawie
4.Uczestnicy.
1. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich chętnych osób.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Zasady udziału:
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1. SP klasy VII i gimnazjum 2. Szkoły średnie 3. Osoby dorosłe
2. W przesłuchaniu biorą udział soliści, duety wokalne. Nie zostają dopuszczane zespoły ani
składy powyżej dwóch osób.
3. Każdy zgłoszony solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych
z dowolnymi tekstami literackimi autorstwa Władysława Sebyły.
4. Akompaniament jest dowolny, zależny od solisty/duetu. Do akompaniamentu może być
stosowany dowolny instrument, podkład muzyczny.
5. Łączny czas utworów to maksymalnie 10 minut.

JURY
1. Oceny zgłoszonych do konkursu prezentacji dokonają powołani przez organizatora jurorzy.
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru i interpretacja wybranych utworów,
- zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
- emisja głosu i dykcja wykonawców,
- oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
- inwencja twórcza,
- ogólne wrażenie artystyczne.
2. Jury zastrzega prawo do niewyłonienia zwycięzcy/ zwycięzców w danej kategorii wiekowej.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wszyscy laureaci konkursu zostana zaproszeni do Muzuem Katyńskiego na uroczyste
wręczenie nagród i Galę Poetycką 6 lutego 2019 roku. Zwycięzcy II Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji Śpiewanej zaprezentują swój występ podczas Gali Poetyckiej 6 lutego
2019 roku.
5. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: 34 317 29 91 lub mailowo:
mok@mokklobuck.pl
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w
razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
7. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem.
9. Organizator zatrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych za pomocą dostępnych
technik fotograficznych i nagraniowych oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w celach
promocyjnych konkursu.
10. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Poetyckiej 6 lutego 2019 roku w
Muzuem Katyńskim w Warszawie. Nieodebranie nagród podczas Gali jest równoznaczne z
rezygnacją z nagrody na rzecz Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc, terminów i innych spraw
organizacyjnych, o których bezzwłocznie poinformuje Uczestników, zwycięzców i
wszystkich zainteresowanych na stronie www.mokklobuck.pl, na FB.

