Regulamin
XII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Rosyjskiej
1. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Rosyjskiej odbędzie się w
dniach 22 - 23 maja 2018r.
2. Organizatorem Przeglądu jest Zakład Emisji Głosu Wydziału
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Dyrektor organizacyjny OPPR – mgr Halina Zaborowska
3. Do konkursu można zgłaszać piosenki z każdego gatunku
muzycznego,

wykonywane

i

stworzone

przez

artystów

rosyjskich.
4. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki w języku
rosyjskim

z akompaniamentem własnym lub nagranym

podkładem. Wskazane jest, aby utwory były kontrastujące
charakterem (tempem, nastrojem, itp.)
5. W zależności od ilości uczestników organizatorzy mogą
poprosić o wykonanie tylko jednego utworu.
6. W Przeglądzie mogą brać udział soliści i zespoły (do 4 osób)wszystkich szczebli szkół, studenci i osoby pracujące (wiek
uczestników od 5-70 lat). Kategorie zostaną ustalone po
zamknięciu listy zgłoszeń.
7. Jury

ocenia

poprawność

językową,

sposób

utworów oraz ogólne wrażenie artystyczne.

interpretacji

8. W skład jury wchodzą pracownicy naukowi Akademii Sztuki,
muzycy, slawiści i sponsorzy.
9. Jury po wysłuchaniu prezentacji przyznaje nagrody we
wszystkich kategoriach wiekowych.
10.Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
11.Widzowie przyznają nagrodę publiczności.
12.Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
13.W przeddzień koncertu odbywa się próba generalna lub warsztaty
dla uczestników konkursu.
14. Zakwaterowanie uczestników spoza Szczecina we własnym
zakresie. Dysponujemy miejscami noclegowymi w: Sztukateria, ul.
Śląska 4. Tel. 664 080 233 e-mail: recepcja@sztuka.teria.eu
15. Miejsce imprezy: Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego.
16. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na
publiczne wykonanie utworów, dokonywanie ich rejestracji audio i
video oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
Konkursu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późn. zmianami). Dla uczestnika nie wynikają z tego tytułu
żadne korzyści finansowe.
17. Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją jego
regulaminu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
19. Kartę uczestnictwa należy przesłać drogą mailową do 5 maja na
adres :halina.zaborowska@akademiasztuki.eu
Telefon kontaktowy: 503 537903 - Halina Zaborowska

