
                                                    

REGULAMIN

XIX Spotkanie Dzieci i Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy
Tuszyn

PLEJADA 2019

1. CELE IMPREZY

 Popularyzacja muzyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 Promowanie talentów
 Możliwość konfrontacji doświadczeń i pomysłów
 Zapoznanie z warunkami scenicznymi

2. TERMIN I MIEJSCE

 22 listopada 2019r.
 Godz. 16.00
 MCK Tuszyn ul. Noworzgowska 20A (sala widowiskowa)

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 W imprezie mogą wziąć udział wszystkie chętne zespoły lub osoby, potrafiące 
śpiewać lub grać na instrumentach.

 Organizator nie przewiduje podziału na grupy wiekowe
 Artystów mogą delegować placówki lub osoby prywatne
 Artyści wykonują jeden utwór wokalny (w dowolnym języku) lub   

pięciominutowy program
 Do udziału w imprezie zostaną dopuszczone osoby, które prześlą/dostarczą zgłoszenie

do dnia 20 listopada 2019 r. na adres podany poniżej
 Regulamin oraz karty zgłoszeń będą dostępne we wszystkich szkołach na terenie 

Miasta i Gminy Tuszyn a także w MOK Tuszyn, w filii MOK w  Tuszynie Lesie

4. OCENA WYSTĘPU

 Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:
- warunki głosowe
- umiejętność gry na instrumencie
- dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestnika
- interpretację
- aranżację
- ogólny wyraz artystyczny

1/2



5. NAGRODY

 Jury wyróżni najlepszych artystów (o ilości wyróżnień decyduje jury)
 Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe upominki i dyplomy

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Koszt organizacji imprezy ponosi organizator
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, oraz sprzęt do odtwarzania 
CD, MP3, USB (nie kasety magnetofonowe!!!)

 Organizator decyduje o kolejności występów
 W kwestiach spornych decyduje organizator

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn ul. Noworzgowska 20A

tel. 042 614 25 89

Koordynator imprezy: Bogdan Lesiak 501 031 780
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