Jaworzno, 12 IV 2017r.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
6. FORUM MUZYCZNYCH TALENTÓW JAWORZNO 2017

SŁOWNIK POJĘĆ
FMT – skrót od nazwy Forum Muzycznych Talentów
Organizator – oznacza Orkiestrę Rozrywkową Miasta Jaworzna eM Band z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35.
Zgłoszenie – oznacza formularz zgłoszeniowy warunkujący uczestnictwo w Konkursie
Uczestnik – oznacza osobą, która zakwalifikowała się do Forum Muzycznych Talentów na podstawie wyboru Jury
Konkurs – oznacza VI edycję Forum Muzycznych Talentów Jaworzno 2017 organizowanego przez Organizatora
Jury – oznacza czteroosobową komisja wybierająca Uczestników Konkursu
Jury Koncertu Finałowego – oznacza czteroosobowa komisja wybierająca laureata Konkursu podczas Koncertu Finałowego
Koncert Finałowy – oznacza koncert osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu Konkursu, podczas którego zostanie wyłoniony
laureat FMT

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla wokalistów jest : „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna.

2.

Cele konkursu:
- popularyzacja muzyki rozrywkowej
- prezentacja dorobku artystycznego
- konfrontacja umiejętności wykonawczych
- podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki rozrywkowej
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
- wymiana doświadczeń wykonawczych i pedagogicznych
- promocja Miasta Jaworzna

3.

Konkurs odbędzie się na terenie Miasta Jaworzna.

§2
PRZEBIEG KONKURSU
1.

Ogólnopolski konkurs przeznaczony jest dla wokalistów z całej Polski, bez ograniczeń wiekowych.

2.

FMT składa się z 3 etapów:

3.

1.

Etap 1 – nabór uczestników na podstawie zgłoszeń

2.

Etap 2 – eliminacje uczestników oraz wybór finalistów Konkursu

3.

Etap 3 – Koncert Finałowy z udziałem finalistów i gości zaproszonych

Warunkiem uczestnictwa w FTM jest przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego /dostępny na stronie
www.emband.pl/ do dnia 23 kwietnia 2017 roku na adres e-mail:

emband@wp.pl

4.

Każdy Uczestnik wraz ze zgłoszeniem musi przesłać do Organizatora podkłady lub nuty do utworów prezentowanych w
eliminacjach.

5.

Organizator dopuszcza wykonanie utworu w dowolnym języku.

6.

W drugim etapie konkursu – eliminacje – każdy uczestnik wykonuj dwa utwory z podkładem lub akompaniamentem na żywo.

7.

Do Koncertu Finałowego Jury zakwalifikuje 5 osób na podstawie eliminacji bezpośrednich, które odbędą się 30 kwietnia 2017
roku w siedzibie Orkiestry eM Band, Klub Relax. ul. Szczakowska 35 w Jaworznie.

8.

Koncert Finałowy, który wyłoni laureata Konkursu odbędzie się 21 maja 2017 roku o godz. 19.00, w sali koncertowej MDK im.
Jaworzniaków, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno.

9.

Podczas Konkursu Finałowego uczestnik wykonuje jeden utwór.

10. Jury Koncertu Finałowego powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców w dniu Koncertu Finałowego.

§3
JURY
1.

Organizator przedstawi na stronie internetowej www.emband.pl skład Jury i Jury Finałowego do dnia 23 kwietnia 2017 roku

2.

Decyzje Jury i Jury Koncertu Finałowego są ostateczne i nieodwołalne.

§4
NAGRODY
1.

W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda Grand Prix, wyróżnienia oraz nagrody partnerów FMT

2.

Kwota nagrody Grand Prix oraz ewentualne kwoty nagród partnerów FMT zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.emband.pl do dnia 23 kwietnia 2017 roku.

3.

Laureaci Grand Prix nie mogą uczestniczyć w kolejnej edycji konkursu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie www.emband.pl lub pod nr telefonu: 32-762-91-49.

2.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach wynikających z
regulaminu tego konkursu.

3.

Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w
dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w
prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i telewizyjnych.

4.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

5.

Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

