
   
Regulamin 

VIII Wojewódzki Konkurs Wokalny 

Miłosna nuta 2017 
 

1. Organizator:  
Ośrodek Kultury „Górna” ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź, tel. 42 684 66 47, fax. 42 684 51 02, 
tel. kom.+ 48 501 180 652, www. gorna.pl; e-mail: milosnanuta@gorna.pl 

 

2. Termin i miejsce: 
12 maja 2017 r. (piątek), godz. 10.00, Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1 w Łodzi 

 

3. Cele imprezy: 
- konfrontacja i prezentacja dorobku artystycznego, 
- kształtowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 
- integracja osób upowszechniających kulturę muzyczną w województwie łódzkim. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 
a) warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i podkładu muzycznego 
     w formacie mp3 do dnia 8 maja 2017 r. (poniedziałek) na adres e-mail: milosnanuta@gorna.pl 
     lub korespondencyjny: Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1 (fax 42 684 51 02); 

 

b) konkurs skierowany jest do solistów - wokalistów, którzy będą oceniani w następujących kategoriach  
     wiekowych: Kategoria I: 12 - 15 lat, Kategoria II: 16 - 25 lat; 

 

c) uczestnicy prezentują jedną piosenkę o tematyce miłosnej; 
 

d) uczestnicy przygotowują podkłady muzyczne w formacie mp3 i przesyłają je do 8 maja 2017 r. 
     na adres e-mail: milosnanuta@gorna.pl; 

 

e) w poszczególnych kategoriach wiekowych jury przyzna nagrody i wyróżnienia; wszelkie decyzje jury 
     są ostateczne i nieodwołalne; 

 

f) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po każdej kategorii wiekowej; 
 

g) uczestnicy konkursu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł, do dnia 8 maja 2017 r. 
 

DANE DO PRZELEWU:  
Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź 
Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Oddział w Łodzi 
nr: 35 1240 3028 1111 0000 2824 1157 
W tytule przelewu prosimy wpisać: Miłosna nuta 2017; 

 

h) koszty dojazdu i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy; 
 

i) zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestrację i wykorzystanie 
   materiału audio-wizualnego z realizacji Konkursu. 

 

5. Kryteria oceny uczestników. 
 

Powołane przez organizatora jury oceniać będzie: 
a) interpretację utworu, 
b) technikę wykonania, 
c) stopień zaawansowania uczestników, 
d) ogólny wyraz artystyczny. 

 

W dniu 10 maja br., na stronie internetowej www.gorna.pl zostanie podana kolejność i godzina 
prezentacji uczestników konkursu. 

 

Bliższych informacji udziela koordynator konkursu: 
Marcin Wartalski, e-mail: milosnanuta@gorna.pl, tel. + 48 501 180 652 
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