RE G UL AMI N I I K O NK URS U PI O S E NK I PO L S K I E J
O MU ZYC ZN Y L AUR B I AŁ E J PI S K I EJ
I. Organizator:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ul. Sikorskiego 4 12-230 Biała Piska,
nr tel.: (087) 4239 127, e-mail: mgokbialapiska@onet.eu
II. Zasady uczestnictwa:
 do udziału zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych;
 kwalifikacje odbywają się na podstawie przesłuchań konkursowych;
 uczestników oceniać będzie profesjonalne jury;
 wraz z materiałem muzycznym należy przesłać kartę zgłoszeniową
podając autora i kompozytora utworu plus pozwolenie na wykorzystanie
wizerunku do celów promocji Festiwalu (RODO);
 w konkursie mogą być wykonywane tylko utwory w języku polskim;
 każdy uczestnik w eliminacjach i w fazie finałowej festiwalu wykonuje jedną z pośród
dwóch przygotowanych wcześniej piosenek;
 do finałów kwalifikuje się po trzech najlepszych uczestników z każdej kategorii
wiekowej, jury do finałów może wybrać więcej osób niż wynika to z regulaminu
konkursu;
 dopuszczalne nośniki półplaybacków to:
a) CD,
b) nośniki pendrive,
c) z żywym akompaniamentem.

III. Cele konkursu:
a) popularyzacja piosenki polskiej w środowisku regionalnym,
b) stworzenie warunków do szerokiej prezentacji twórczości wokalnej i muzycznej,
c) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie rozpowszechniania śpiewu i aranżacji
instrumentalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) wyszukiwanie talentów i otoczenie ich opieką artystyczną.

IV. Kategorie wiekowe
Konkurs odbędzie się w określonych grupach wiekowych:
a) dziecięca:
I. 6-7 lat
II. 8-10 lat
III. 11-13 lat
b) młodzieżowa: 14-16 lat

c) kategoria open
d) kategoria zespoły
V. Ocena:
Jury oceniać będzie:
a) dobór repertuaru,
b) interpretację,
c) muzykalność,
d) warunki głosowe,
e) ogólny wyraz artystyczny.
VI. Organizacja festiwalu
1. Konkurs
odbędzie się w dniu 29 października 2021r. w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
2. Eliminacje do konkursu odbędą się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Białej Piskiej.
3. Osoby chętne do wzięcia udziału w eliminacjach powinny zgłosić swój udział do 25
października 2021r. wysyłając kartę zgłoszeniową: pocztą, e-mailem lub dostarczając
osobiście.
4. Koszt akredytacji uczestnika w II Konkursie Piosenki Polskiej o Muzyczny Laur Białej
Piskiej wynosi 10 zł, płatne w dniu konkursu, tj. 29 października 2021 r. przed eliminacjami.
5. Przyjazd i ubezpieczenie uczestnika na koszt własny lub instytucji delegującej.
6. Organizatorzy biorą odpowiedzialność tylko za uczestników festiwalu będących w
obiekcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.

VII. Program:
11.00-12.00 grupa wiekowa 6-7 lat
12.00-13.00 grupa wiekowa 8-10 lat
13.00-14.00 grupa wiekowa 11-13 lat
14.00-15.00 grupa wiekowa 14-16 lat
15.00-16.00 kategoria zespoły
16.00-17.00 kategoria open
17:00-18:00 przerwa
18.00 – Finały

