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22 .10.2016r. Oborniki Śląskie

Organizator:
* powołuje Jury Spotkań i zapewnia nagrody
* zabezpiecza profesjonalny sprzęt nagłaśniający
* próby przewidziane są w godz.9.00-10.30

REGULAMIN
Organizator:
Obornicki Ośrodek Kultury
w Obornikach Śląskich /woj. dolnośląskie/
Cel imprezy: prezentacja dorobku twórczego w dziedzinie poezji
i muzyki, integracja młodzieży
W Spotkaniach może brać udział młodzież od 15 do 30 lat.
Kategorie:

1. Recytacja (poezja) – 2 utwory do 8 min.

( w tej kategorii mogą wziąć udział laureaci konkursów recytatorskich)
2. Poezja śpiewana- 2 utwory do 8 min.
/soliści , zespoły/
3. Piosenka estradowa- 2 utwory do 8 min.
/soliści , zespoły/
*Wykonawca może wziąć udział tylko w jednej kategorii muzycznej.

* nie bierze odpowiedzialności za dopełnienie przez wykonawców
formalności związanych z wymogami prawa autorskiego
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie opłaty wpisowej
w wysokości 20 zł od osoby (w dniu Spotkań).

Karty zgłoszeń z programem (autorzy, tytuły utworów) należy wypełnić
czytelnie i przesłać do dnia 8 .10. 2016 na adres:
OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
ul. Dworcowa 26
55-120 Oborniki Śląskie
lub e-mailem: spotkania.obornikisl@o2.pl
Biuro organizacyjne będzie czynne od godz.9.00
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel/fax 071/ 310-12-51
lub e-mail: spotkania.obornikisl@o2.pl

*Repertuar należy przygotować wyłącznie w języku polskim.
UWAGA! W DNIU SPOTKAŃ NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY REPERTUARU.
*Ocenie podlega 1 utwór wskazany w karcie przez uczestnika.
*Należy mieć przygotowany drugi utwór, gdyż jury może poprosić o jego
prezentację.

*Laureaci pierwszych miejsc nie mogą ponownie wybrać kategorii,
w której uzyskali nagrodę.
Kryteria oceny:

* oryginalność prezentacji
* wartości artystyczne
* dobór repertuaru

Istnieje możliwość wynajęcia noclegów w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,
nr tel.71 310 11 04 e-mail: osiros@op.pl
Program XX Spotkań z Muzyką i Poezją będzie zamieszczony na stronie
internetowej Obornickiego Ośrodka Kultury : www.kultura-oborniki.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Serdecznie zapraszamy !

