Regulamin
VIII Tczewskiego Konkursu Twórczości
5 listopada 2011
1. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
* twórczość własną (tekst i muzyka własna)
* interpretację muzyczną polskich utworów poetyckich.
Uwaga! Uczestnik może wziąć udział w jednej lub obu kategoriach (wówczas powinien
wypełnić kartę zgłoszenia dwukrotnie – dla każdej kategorii oddzielnie).
2. Główną ideą Organizatorów jest:
* kształtowanie i pobudzanie wrażliwości artystycznej oraz wymiana doświadczeń
twórczych,
* promowanie twórczości autorów i kompozytorów polskich,
* promowanie młodych talentów,
* integracja środowiska twórców piosenki autorskiej.
3. W Konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły powyżej 17 roku życia.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora do dnia
20.10.2011 r. czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia, tekstów wykonywanych utworów oraz
demo (2 utwory mp3 lub na CD, imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu, tytuły utworów).
5. Zgłoszenie powinno zostać wysłane drogą elektroniczną (ckis@ckis.tczew.pl), dostarczone
osobiście lub wysłane pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew
z dopiskiem: „Zgłosznie TKT”
6. Spośród nadesłanych demo Komisja Kwalifikacyjna wyłoni uczestników Konkursu.
7. Powiadomienie uczestników zakwalifikowanych do Konkursu nastąpi telefonicznie lub
mailowo do dnia 28.10.2011 r.
8. Zakwalifikowani do udziału w Konkursie zobowiązani są do posiadania własnych
instrumentów i ich nagłośnienia (piece gitarowe, basowe itd.) oraz perkusji.
9. Nie dopuszcza się występu z wykorzystaniem „pół playbacku”.
10. Uczestnik wykonuje dwa utwory według kolejności podanej na karcie zgłoszenia (max. do
15 minut z przygotowaniem).
11. Oceny wykonawców dokona powołane przez Organizatorów Jury, które oceni m.in. poziom
wykonawczy, brzmienie, ogólne wrażenie artystyczne. Werdykt Jury jest nieodwołalny i nie
podlega konieczności uzasadniania.
12. Dla laureatów przewidziane są następujace nagrody rzeczowe i pieniężne:
KATEGORIA: twórczość własna (tekst i muzyka własna)
- nagroda za zajęcie I miejsca i wyróżnienia

KATEGORIA: interpretacja muzyczna polskich utworów poetyckich
- nagroda za zajęcie I miejsca i wyróżnienia.
Fundatorami nagród są:
* Marszałek Województwa Pomorskiego,
* Prezydent Miasta Tczewa,
* Starosta Tczewski,
* Dyrektor CKiS.
13. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami audio oraz
wideo z przebiegu Konkursu na potrzeby promocyjne wydarzenia oraz instytucji.
15. Wszystkie kwestie sporne związane w Konkursem wyjaśnia Organizator.
16. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
Uwaga! Organizator nie zwraca nadesłanych nagrań.
Informacje dotyczące uczestników zostaną zamieszczone na stronie Organizatora
www.ckis.tczew.pl do dnia 28.10.2011 r.
W przypadku braku zgłoszeń Konkurs zostaje odwołany.

Karta zgłoszenia
VIII Tczewski Konkurs Twórczości
Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Termin: 5 listopada 2011
Uwaga: Proszę wypełnić czytelnie i drukowanymi literami !

Zgłaszam udział w konkursie na: (*zakreśl wybraną kategorię)
1. Imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zespołu (skład zespołu), wiek

…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
2. Wykonywane utwory – tytuł, autor tekstu i muzyki (kolejność jak w konkursie)

…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
3. Kilka słów o uczestniku/ zespole

…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
4. Wymagania techniczne

…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
5. Kontakt (telefon, e-mail, ewentualnie strona www)

…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji Konkursu zgodnie z ustawą
z dn.29.08.1997 r (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
…...........…............................................................
Potwierdzam zgłoszenie i akceptuję regulamin Konkursu /czytelny podpis/

Kartę zgłoszenia, demo i teksty utworów należy przesłać do dnia 20 października 2011
na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, Tczew
lub ckis@ckis.tczew.pl
z dopiskiem: Zgłoszenie TKT

