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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO 
„BAJKI I MUSICALE” PABIANICE 2016

ORGANIZATOR:
Miejski Oœrodek Kultury w Pabianicach 

¨ informacje organizacyjne – osoby odpowiedzialne:
· Joanna Papuga-Rakowska

(tel. 794 959 600),
· Marek Binkowski

(tel. 668 391 645). 

CELE IMPREZY:

¨ prezentacja osi¹gniêæ sekcji wokalnej MOK-u,
¨ integracja œrodowiska artystycznego Pabianic i regionu,
¨ popularyzacja œpiewania piosenek o walorach artystycznych 

i wychowawczych,
¨ wymiana pomys³ów i doœwiadczeñ oraz inspiracja do poszukiwañ 

nowych form interpretacyjnych,
¨ rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej m³odzie¿y poprzez œpiew i inne 

formy wokalne.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

¨ Koszty organizacji i realizacji KONKURSU ponosi organizator: MOK 
Pabianice.

¨ Uczestnicy ocenieni zostan¹ przez powo³ane przez Organizatora jury
w kategoriach wiekowych:

· 8 - 11 lat,
· 11 – 13 lat,
· 14 - 16 lat,
· 17 - 19 lat,
· kategoria OPEN

.
bior¹c pod uwagê:

· warsztat wokalny, walory wykonawcze,
· opracowanie i interpretacja piosenki,
· ogólny wyraz i poziom artystyczny,
· jakoœæ podk³adów muzycznych.

W ka¿dej z wymienionych kategorii Jury przyzna nagrody i wyró¿nienia.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymaj¹ dyplomy uczestnictwa. 

¨ W Konkursie uczestniczyæ mog¹ soliœci oraz grupy, zespo³y wokalne.
¨ Uczestnicy prezentuj¹ dwa wybrane przez siebie utwory pochodz¹ce

z wybranych przez siebie bajek lub musicali (ogólny czas trwania do
10 min.).

¨ Uczestnicy zobowi¹zani s¹ do przygotowania nagrañ podk³adów 
muzycznych w formacie audio (p³yta CD) lub wykonanie utworów 
z w³asnym akompaniamentem.

¨ Na p³ycie CD mog¹ byæ tylko piosenki zg³oszone do Konkursu.
¨ Zg³oszenie udzia³u w Konkursie jest jednoczeœnie wyra¿eniem zgody na 

rejestracjê i wykorzystanie materia³u audio-wizualnego z konkursu.
¨ Konkurs bêdzie przebiega³ jednoetapowo.
¨ Czytelnie wype³nion¹ kartê uczestnictwa nale¿y dostarczyæ lub przes³aæ

w terminie do 9 listopada 2016r. na adres:
Miejski Oœrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach
ul. Koœciuszki 14
95-200 Pabianice
Fax: 42 227-55-70

lub na adres mailowy:
 lub

 

PLANOWANY TERMIN I PRZEBIEG IMPREZY:

Konkurs odbêdzie siê 18 listopada w sali widowiskowej MOK-u 
(Koœciuszki 14).
¨ od godz. 11:00 – czêœæ konkursowa – prezentacja piosenek,
¨ przerwa i obrady Jury,
¨ og³oszenie wyników.
¨
UWAGI KOÑCOWE

¨ Organizator zapewnia sprzêt nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy.
¨ Organizator nie pokrywa kosztów podró¿y uczestników i ich opiekunów.
¨ Jury zastrzega sobie wy³¹czne prawo do interpretacji niniejszego 

Regulaminu.

jrak@mokpabianice.eu
mbin@mokpabianice.eu


