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PROJEKT 

„Prezentacja dorobku przyrodniczego i kulturowego Gminy Milówka i Milíkov” dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska  

2014 –2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Regulamin Konkursu „ Międzynarodowa Mini Lista Przebojów”  

Milówka, 02.06.2019r.  

 

1. Organizator: Gmina Milówka i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

2. Termin: 02.06.2019r.(niedziela). O godzinie rozpoczęcia konkursu poinformujemy zgłoszonych 

telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 

3.  Cele konkursu:  

 upowszechnianie wśród młodzieży muzyki rozrywkowej 

 rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności i umiejętności tanecznych 

 aktywizacja kulturalna środowiska dzieci i młodzieży z gminy Milówka, Milikov 

(Czechy) i Silhelne (Słowacja) 

4.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Milówka, Milikov 

(Czechy) i Sihelne (Słowacja), które zaprezentują się w dwóch kategoriach: 

 Kategoria I – Szkoła Podstawowa (kl. I-IV) 

 Kategoria II – Szkoła Podstawowa (kl. V-VII) i Gimnazjum  

5. Temat konkursu: 

 Muzyka XXI w., gatunek– POP, Techno, Disco Polo. 

6. Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (max. 12 os.); 

 Uczestnicy przygotowują 1 utwór (trwający maksymalnie 5min) i wcielają się w daną 

postać, starając się ją wiernie odzwierciedlić 

 Utwory mają być wykonywane z playbacku 

 Każdy wykonawca przynosi płytę CD z nagranym utworem. Na płycie należy umieścić 

imię i nazwisko, tytuł piosenki, nazwę zespołu lub wokalisty 

 Rekwizyty, stroje i instrumenty wykonawcy przygotowują we własnym zakresie 
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 Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i poczęstunek 

 Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora 

 Uczestniczy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki a zwycięzcy nagrody 

7. Kryteria oceny: Jurorzy oceniać będą wykonawców w skali 1-10, zwracając uwagę na: 

 choreografię 

 mimikę twarzy 

 stroje, rekwizyty 

 ogólne wrażenie artystyczne 

 upodobnienie do naśladowanego wykonawcy 

8. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

9. Prezentacja uczestników i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 02.06.2019r. podczas 

imprezy pn. „Międzynarodowy Dzień Dziecka” w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce.  

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie przez organizatora oraz 

wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów w celu promocji konkursu i prawidłowego 

jego przebiegu. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 

„Międzynarodowej Mini Listy Przebojów” w celu prawidłowego przebiegu konkursu (zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

11. Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury 

w Milówce (ul. Dworcowa 1) bądź przesłać e-mailem na adres gok.milowka@interia.pl 

 (z dopiskiem Mini Lista Przebojów) do 26 maja 2019r.   

 


