REGULAMIN
KONKURSU TWÓRCZO ŚCI LITERACKO - POETYCKIEJ ORAZ
WOKALNO - RECYTATORSKIEJ POD HASŁEM
„TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Konkurs organizowany jest w ra mach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2019.
2. Organizatore m Konkursu Twórczości Literacko-Poetyckiej oraz Wokalno-Recytatorskiej pod Hasłem
„Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”, dalej zwanym Konkursem, jest Towarzystwo Absolwentów,
Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta ł cącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, dalej
Towarzystwo Absolwentów Zana, oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego.
3. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i średnie).
4. Konkurs składa się z następujących etapów:
- I etap - zgłoszenie udziału i przesłanie nagrań, tekstów – do 24 maja 2019 r.,
- II etap - weryfikacja i ocena nadesłanych zgłoszeń, prac – do 30 maja 2019 r.,
- III etap - eliminacje (dotyczy twórczości wokalno-recytatorskiej) - 03 – 06 czerwca 2019 r.,
- IV etap - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród: 08 czerwca 2019 r.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia – 24 maja 2019 r.
6. Termin ogłoszenia wyników Konkursu: 08 czerwca 2019 r. w trakcie Pikniku w Zanie.

II. CEL I ZASADY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości literacko - poetyckiej oraz wokalno - instrumentalnej
inspirowanej twórczością Wojtka Młynarskiego.
2. Towarzystwo Absolwentów Zana podejmuje dzia łania inspiru jące twórczość młodych artystów, poetów
i literatów, rozbudza zainteresowania piosenką literacką, umożliwia prezentowanie twórczości własnej,
zachęca dosięgania po dzieła wybitnego autora tekstów Wojtka Młynarskiego.
3. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w następujących kategoriach:
a) kategoria odtwórcza – wykonanie piosenki lub wiersza autorstwa Wojtka Młynarskiego,
b) kategoria twórcza – przedstawienie (wykonanie) utworu (piosenki, wiersza lub innej formy literackiej)
inspirowanego twórczością Wojtka Młynarskiego.
4. Zgłoszenie do Konkursu dotyczyć może jednego utworu w każdej kategorii.
5. Utwory zgłoszone do Konkursu powinny być wykonywane w języku polskim.
6. Nadesłane nagrania (piosenki, wiersze, inne formy literackie) będą oceniane pod względem:
a/ oryginalności oraz walorów artystycznych,
b/ własnego wkładu autorskiego w prezentowane utwory.

7. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień
REGULAMINU KONKURSU.
8. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełnia ją ce wyżej wymienionych warunków lub
uniemożliwiające przesłuchanie utworów z powodu wadliwego nośnika lub bardzo złej jakości przesłanego
nagrania. Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość techniczną nagrań.
9. Organizator nie ma obowiązku informowania o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.

III. ZGŁOSZENIA
1. Materiał y do Konkursu muszą zawierać:
a) prawidłowo wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu – dostępny na stronie:
www.zan.o rg.p l oraz www.zan.edupage.org ,
b) nagrane utwory lub teksty poetycko-literackie w formacie mp3 w języku polski m.
2. Materiały mogą być przekazane:
a) w form ie elektronicznej na adres konkurs @zan.org.p l,
b) w formie pisemnej na adres:
Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie, 05 – 800 Pruszków, ul. Daszyńskiego 6, z
dopiskiem na kopercie: Konkurs Twórczości Literacko-Poetyckiej oraz Wokalno - Recytatorskiej pod Hasłem
„Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”.

IV ELIMINACJE
1. Oceny przekazanych prac dokona Komisja konkursowa, w składzie której reprezentowane będą: Towarzystwo
Absolwentów Zana, Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego, LO im. T. Zana w Pruszkowie, uczniowie LO im. T.
Zana oraz instytucja kultury z te renu Pruszkowa.
2. W dniach od 3 do 6 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostaną eliminacje, o czym powiadomimy zgłaszających
na podane adresy zwrotne.

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKRSU
Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i występy finałowe zostaną przedstawione w dniu 8 czerwca
2019 r. w trakcie koncertów, a także przedstawione na stronie Towarzystwa Absolwentów Zana: zan.org.pl

VI ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy Konkursu samodzielnie pokrywają koszty udziału w Konkursie, tj. koszty nagrania i przesłania
utworów do Eliminacji Konkursu.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich prezentacji artystycznej oraz wizerunku w postaci
dokumentacji fotograficznej, nagrań audio-wideo oraz na korzystanie przez Organizatora z zarejestrowanych
w trakcie Konkursu materiałów, do prezentacji na stronach Miasta Pruszkowa, LO im. T. Zana, Towarzystwa
Absolwentów Zana.

