
CZARCIE ROGI

KONKURS WOKALNY DLA MŁODZIEŻY

25.08.2018   PARK LISINIEC   17:00

300
PLN

NAGRODA GŁÓWNA



1. Organizatorem konkursu wokalnego „Czarcie 
rogi” jest Stowarzyszenie CZ-ART z siedzibą w 
Częstochowie.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 
roku w Parku Lisiniec w godzinach od 17:00 do 
19:00. W przypadku wielu zgłoszeń, konkurs może 
zostać przedłużony.

3. Celem konkursu jest promowanie młodych ta-
lentów pochodzących z Częstochowy i okolic.

4. Warunki udziału w konkursie:
•	 W konkursie mogą brać udział uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych lub studenci.
•	 Wokaliści mogą występować solo lub w du-

ecie.
•	 Repertuar jest dowolny (piosenki dla dzieci, 

kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie 
tradycyjne itp.), ale piosenki nie mogą być wul-
garne lub obraźliwe.

•	 Piosenki mogą być wykonywane w języku 
polskim lub obcym.

•	 Uczestnicy mają prawo wykonania dwóch 
utworów.

•	 Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamen-
tem własnym, osobą akompaniującą lub z 
podkładem muzycznym dostarczonym w 
dniu konkursu w godzinach od 16:00 do 17:00.

•	 Organizator zapewnia trzy mikrofony oraz od-
twarzacz płyt CD. Podkłady można dostarczyć 
na dysku przenośnym.

•	 W przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy 
zostaną podzieleni na dwie kategorie: szkoły 
ponadgimnazjalne oraz studenci.

 

5. Jury konkursu będzie oceniało intonację, emisję 
głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Obrady Jury są tajne, a decy-
zje ostateczne. Jury konkursu zostanie podane do 
wiadomości do dnia 18.08.2018.

6. Nagrodą główną w konkursie wokalnym jest 
300 zł.

7. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiału 
zarejestrowanego podczas konkursu(telewizja, 
prasa, radio, Internet). Udział w konkursie wiąże się 
z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku.

8. Warunkiem uczestnictwa jest wypeł-
nienie formularza zgłoszeniowego do-
stępnego na stronie www.czart.org. Wa-
runkiem dopuszczenia do udziału 
w konkursie osób niepełnoletnich jest dostar-
czenie pisemnej zgody rodzica lub prawne-
go opiekuna. Zgodę należy dostarczyć w dniu 
25.08.2018 przed rozpoczęciem konkursu. Możli-
we jest zgłoszenie do konkursu w dniu imprezy w 
godzinach od 16:00 do 17:00.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać 
wysyłając e-mail na adres czart@czart.org. 
 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego 
zapisów.

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO
„CZARCIE ROGI”

Sprawdź co jeszcze będzie się działo w Parku 
Lisiniec 25 sierpnia na stronie www.czart.org


