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9. Wojewódzki Konkurs dla Wokalistów i Zespołów Muzycznych 
 

 

I. 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 

 

II. Termin i miejsce: 
18 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00, Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1 w Łodzi 

 

III. Cele imprezy: 
- przegląd dorobku artystycznego, 
- kształtowanie kultury muzycznej wśród młodzieży,  
- integracja osób upowszechniających kulturę muzyczną w województwie łódzkim. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 
       1) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie podkładu muzycznego w przypadku solistów  
          - wokalistów, w formacie mp3 lub nagranego utworu i ridera technicznego w przypadku zespołów muzycznych do dnia 

     11 maja 2018 r. na adres e-mail: milosnanuta@gorna.pl lub korespondencyjny: 
     Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1 (fax 42 684 51 02). 
2) Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej i regulaminu. 
3) Konkurs skierowany jest do solistów - wokalistów oraz zespołów muzycznych wykonujących różne gatunki muzyczne, od  
     piosenki aktorskiej po hip-hop. Artyści oceniani w następujących kategoriach wiekowych: 
     Kategoria I: 12 - 15 lat, Kategoria II: 16 - 25 lat. 
4) Uczestnicy prezentują jedną piosenkę o tematyce miłosnej lub autorską, utwór muzyczny albo cover. Preferowana będzie  
     wypowiedź muzyczna oparta na własnej muzyce i tekście oraz piosenka polska. Dopuszczalne są też utwory instrumantalne. 
5) W poszczególnych kategoriach wiekowych jury przyzna nagrody i wyróżnienia; wszelkie decyzje jury są ostateczne 
     i nieodwołalne. 
6) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po każdej kategorii wiekowej. 
7) Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł, do dnia 11 maja 2018 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 2018; 

 

8) Koszty dojazdu i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy. 
9) Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestrację i wykorzystanie materiału audio-wizualnego  
     z realizacji Konkursu. 
10) Osoba dokonująca zgłoszenia, udziału w konkursie, poprzez formularz elektroniczny / korespondencyjny podaje swoje dane  
       osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail). 
11) Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. 
12) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu związanym z organizacją Wydarzenia. 

    Po zakończeniu Wydarzenia dane osobowe zostaną przez Organizatora usunięte. 
13) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji  
       w/w celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.  
       zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich zmiany i poprawiania. 
14) Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na  
       fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu i wizerunku dla celów  
       dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie wykorzystana  
       dokumentacja z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę. 

 

5. Kryteria oceny uczestników. 
 

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

 
 
 

W dniu 16 maja br., na stronie internetowej www.gorna.pl zostanie podana kolejność prezentacji uczestników konkursu. 
 
 
 

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

www.gorna.pl
www.gorna.pl

