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Konkurs Poezji Śpiewanej
"*** żyje się tylko chwilę..."

towarzyszący
43. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu 
im. Haliny Poświatowskiej, Częstochowa 2022

   ś ęI. Organizator: Regionalny O rodek Kultury w Cz stochowie.
  II. Cele konkursu:
    • zainteresowanie form  poezji piewanej, ą ś
    • stworzenie warunków do rozwijania  twórczo ci amatorskiej ś
       artystycznej,
    • popularyzowanie dorobku polskich autorów  i wykonawców
       poezji śpiewanej,
    • promowanie talent  wokal , ów nych
    • uwra liwienie na estetyk  wykonania piewanych utworów. ż ę ś

III. Zasady programowe i organizacyjne . Konkursu
1. Konkurs jest imprez  otwart , adresowan  do       ą ą ą osób

         niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną,
         nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni
         wyższych lub akademii muzycznych.

2.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich
         i dorosłych.

3.      Konkurs odbywa się w jednej kategorii, a swój udział mogą
         zgłaszać wyłącznie ś  i soli ci, duety wokalne.

4. Ka dy zg oszony do konkursu solista/duet zobowi zany jest      ż ł ą
          śdo wykonania dwóch utworów piewanych z dowolnymi
           ąż , tekstami poetyckimi, publikowanymi w ksi kach prasie
          lub wydawnictwach pokonkursowych konkursówliterackiej
         poetyckich.

Organizator zach ca do korzystania z akompaniamentu     5. ę
         ż ż ćna ywo. Do akompaniamentu mo e by  stosowany
         , można wystąpić z towarzyszeniemdowolny instrument
         łego ołu ego  Organizatorma  zesp  muzyczn (do trzech osób).
         dopuszcza również podkłady muzyczne. 

czny czas prezentacji obu utworów nie powinien     6. Łą
         ćprzekroczy  10 minut.
     7  Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:.
        ● I etap - formuła online: przesłanie karty zgłoszenia oraz
            nagranego materiału video ze zgłoszonymi piosenkami,
            wyłonienie spośród zgłoszonych wykonawców
            zaproszonych do kolejnego etapu.Osoby promowane do
            kolejnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie
            oraz poprzez e-mail. Nagranie musi być wykonane
            na żywo, telefonem lub innym urządzeniem (nagranie
            nie musi być profesjonalne). Istotne by było bez ingerencji

   w materiał. Rozdzielczość maksymalna 1920*1080 pikseli;
            format mp4, mpg, mov, rozmiar nie przekraczający 2GB.
        ● II etap - w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury 
            w Częstochowie:
            prezentacja dwóch piosenek oraz wyłonienie Laureatów
            konkursu.
         ●   w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury III etap -
            w Częstochowie:
           Koncert Laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie
           nagród.

   IV. Uczestnicy i zgłoszenia
   1. Warunkiem uczestnictwa jest:
        dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia●
           30.09.2022 r. Uczestnicy w zależności od wieku wypełniają
           następujące karty zgłoszenia:
           do 18 lat (uczestnik małoletni); 18 lat i powyżej (uczestnik
           pełnoletni), na adres Regionalnego Ośrodka Kultury,
           ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa.
        Przesłanie na adres e-mail: muzyka@rok.czestochowa.pl●
           przez serwer Wetransfer nagranego materiału oraz karty
           zgłoszenia.
       ● Uczestnicy zaproszeni do II etapu muszą w dniu wskazanym
           przez Organizatora zaśpiewać zgłoszone piosenki na żywo
           w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
           ul. Ogińskiego 13a.
       ● Nagrania oraz karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie
           będą brane pod uwagę.
       ● II etap odbędzie się w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka
           Kultury w Częstochowie w dniu zaproszeni20.10.2022 roku 
           uczestnicy będą zobowiązani do wykonania dwóch zgłoszonych
           utworów.

            
V. Jury

1. Jury spośród zgłoszonych uczestników wyłoni Laureatów Konkursu.

2. Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne i nie przysługuje od nich

    odwołanie.

3. Jury podczas przesłuchań szczególną uwagę zwróci na:

    dobór repertuaru i interpretację wybranych utworów,● 

    zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,● 

    muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja i emisja● 

       głosu,

    oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,● 

    inwencję twórczą,● 

    ogólne wrażenie artystyczne.● 

4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jurorzy mogą

    nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać nagrody ex aequo. 

VI. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczeni nagród odbędzie się podczas
    Koncertu Laureatów w Sali kameralnej Regionalnego Ośrodka
    Kultury w Częstochowie w dniu 03.11.2022 roku.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest wystąpienie podczas
    Koncertu Laureatów.

VII. Nagrody
1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia
    finansowe. 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy gratulacyjne. 
3. Wydanie nagród i wyróżnień możliwe jest jedynie w formie
    przelewu pieniężnego, wykonanego na nr konta podany
    w podpisanym oświadczeniu (zał. nr 3 do regulaminu) przez
    laureata w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania
    organizatorowi danych niezbędnych do wykonania przelewu.  

VIII. Harmonogram Konkursu

I ETAP:

 przyjmowanie zgłoszeń online 01-30.09.2022 r.●

przesłuchiwanie nagrań, praca jury, ogłoszenie osób● 

    zakwalifikowanych do II etapu – do 12.10.2022 r.

II ETAP:

przesłuchania „na żywo” 20.10.2022 r., godz. 10:00● 

III ETAP:

Koncert Laureatów, ogłoszenie wyników, 03.11.2022 r.● 

   godz. 17.00

IX. Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
    regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji
    artystycznych za pomocą dostępnych technik fotograficznych
    i nagraniowych (audio, video) oraz rozpowszechniania wizerunku
    uczestników w celach promocyjnych Konkursu.
3. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej
    organizatora
    rok.czestochowa.pl. Informacje o Konkursie dostępne są także
    pod numerem telefonu:
   (+48) 34 300 03 08. Ewentualne pytania można kierować również
   na adres mailowy: 

. Koordynator Konkursu:    muzyka@rok.czestochowa.pl
    Karolina Mrugalska.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy lub odwołania
    konkursu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej
    na terenie kraju.


