Regulamin konkursu pt.
„Młodzieżowy Przegląd Wokalny w Rojewie”
w ramach preselekcji do programu „Wygraj Szansę”
1. ORGANIZATOR:


Gmina Rojewo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Samorządowy
Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

2. TERMIN I MIEJSCE:


Konkurs odbędzie się w sobotę 23.04.2022 r. o godz. 14:00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Rojewie).

2. CEL:












Wyłonienie solisty, który będzie reprezentował gminę Rojewo w ogólnopolskim programie
„Wygraj Szansę”, który odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz. 11:00 w Sali widowiskowej Kino
Teatru ADRIA (Bydgoszcz, ul. Toruńska 30),
Odkrycie talentów artystycznych dzieci i młodzieży z gminy Rojewo,
Budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
Popularyzacja polskiej twórczości artystycznej,
Organizowanie promocji dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży pod względem artystycznym
oraz pomaganie im w drodze do rozwijania pasji związanej ze śpiewaniem,
Rozwijanie talentów,
Aktywizacja środowisk szkolnych,
Udział w programie „Trzeźwość na co dzień”,
Zapobieganie uzależnieniom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży
Szansa na występ dzieci uzdolnionych wokalnie w widowisku artystycznym „Wygraj Szansę”.

3. UCZESTNICY:


Dzieci i młodzież do lat 15 z gminy Rojewo.

4. WARUNKI UDZIAŁU:









Do konkursu mogą się zgłosić dzieci i młodzież z gminy Rojewo, w wieku od 7 do 15 lat,
Podczas konkursu Uczestnik wykonuje jeden utwór w języku polskim wybrany przez siebie, który
musi być wcześniej zaakceptowany przez Organizatora,
Uczestnik musi posiadać podkład muzyczny do wybranego utworu, który należy wysłać mailowo do
Organizatora najpóźniej 3 dni przed konkursem,
Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się poprzez ocenę jury powołanego przez Organizatora,
Zgłoszenie do konkursu, wraz ze zgodą rodzica należy dostarczyć osobiście do biura Samorządowego
Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie, które znajduję się obok Gminnej Biblioteki Publicznej (w
Szkole Podstawowej w Rojewie) lub mailowo na adres: promocja.szoik.rojewo@gmail.com najpóźniej
do 18.04.2022 r.,
Organizator zapewnia obsługę techniczną występu (mikrofon, odtworzenie podkładu etc.),
Organizator zapewnia możliwość próby przed konkursem, która odbędzie się o godz. 12:00 w dniu
konkursu.

7. NAGRODY:




Za zajęcie pierwszego miejsca Organizator zapewnia zgłoszenie i pomoc w przygotowaniu do
ogólnopolskiego programu „Wygraj Szansę”, który odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz. 12:00 w
Sali widowiskowej Kino Teatru ADRIA (Bydgoszcz, ul. Toruńska 30),
Najlepsi Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

8. KONTAKT:


Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:
Michał Walczak – Referent ds. Kultury i Sportu – tel.: 533 322 504 e-mail:
promocja.szoik.rojewo@gmail.com

Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu pt.
„Młodzieżowy Przegląd Wokalny w Rojewie”

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu pt. „Młodzieżowy Przegląd Wokalny w Rojewie”
1. Imię, nazwisko i wiek:
……………………………………………………………………………………………………….
2. Szkoła i klasa:
…………………………………………………………………………………………………….....
3. Wybrany utwór:
…………………………………………………………………………………………………….....
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie, akceptuję wszystkie określone w nim warunki i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. W przypadku wygranej wyrażam chęć występu w programie: „Wygraj Szansę”, który odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz.
11:00 w Sali widowiskowej Kino Teatru ADRIA (Bydgoszcz, ul. Toruńska 30).
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadoma/y
odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych nieprawdziwych.

…………………………………..................
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

ZGODA RODZICA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w konkursie pt. „Młodzieżowy Przegląd
Wokalny w Rojewie” oraz, w przypadku zajęcia pierwszego miejsca, na udział w ogólnopolskim
programie „Wygraj Szansę” organizowanego przez TV Media – Agencja Telewizyjno Estradowa.

…………………………………..................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

