Regulamin konkursu piosenki promującej miasto Kudowa-Zdrój
Organizator – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój Aneta Potoczna.
1. Cele konkursu:
a) Stworzenie piosenki o Kudowie, promującej walory turystyczne,
uzdrowiskowe oraz położenie geograficzne miasta.
b) Promowanie piosenki w jej szerokim rozumieniu, dowolności gatunku,
bazującym na mądrym słowie, ambitnym dźwięku i ciekawej ekspresji.
2. Uczestnictwo w konkursie:
a) Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku z zastrzeżeniem, że osoby
które w ostatnim dniu zgłaszania do konkursu nie ukończyły18 lat zobowiązane są
do przedstawienia pisemnej zgody do udziału podpisanej przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
b) W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w
Kudowie-Zdroju, jednostkach budżetowych, gminnych instytucjach kultury oraz
spółkach prawa handlowego, których gmina jest udziałowcem.
c) Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie w podanym poniżej terminie
wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagranego utworu.
d) Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać od 1 sierpnia 2020 r. do 15 września
2020 r. W tym terminie na stronie kudowa.pl będzie dostępny formularz
zgłoszeniowy wraz załącznikami.
e) O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje jury na podstawie nagrania audio.
I. Uczestnik musi przesłać jeden utwór demo.
II. Formularz zgłoszeniowy wraz z nagraniem należy przesyłać wyłącznie
jako załącznik do maila, transferem lub w linku pod adres
promocja@kudowa.pl maksymalnie do 15 września 2020 r.
III. Do kwalifikacji konkursowej wejdzie pierwsze 100 przesłanych
zgłoszeń.
IV. Do 30 września 2020 r. organizator ogłosi listę 10 uczestników
zakwalifikowanych do Finału Konkursu.
V. Finał konkursu odbędzie się w dniu 10 października 2020 r. w Teatrze
Zdrojowym i będzie miał formę Koncertu.
VI. Każdy uczestnik, który zakwalifikuje się do finału jest zobowiązany do
wykonania na żywo utworu podczas Koncertu na scenie Teatru
Zdrojowego w Kudowie-Zdroju w dniu 10 października 2020 r.
VII. Z pośród 10 finalistów Jury powołane w drodze zarządzenia Burmistrza
Miasta Kudowa-Zdrój wyłoni jednego laureata konkursu.
f) Wymagania odnośnie utworu:
a. Utwór powinien zawierać w sobie cechy opisujące walory turystyczne,
uzdrowiskowe, geograficzne miasta Kudowa-Zdrój
b. Utwór nie może zawierać w sobie treści gorszących, krzywdzących oraz
prześmiewczych kogokolwiek.
c. Długość utworu powinna mieścić się w czasie maksymalnie 5 minut
d. Poprzez utwór należy rozumieć: utwór słowno-muzyczny, czyli tekst z
przypisaną do niego melodią.
e. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie utwory w języku polskim.
g) Kryteria oceny – jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
a. Treść opisująca walory miasta Kudowa-Zdrój
b. Pomysłowość

h)
i)
j)

k)

c. Oryginalność
d. Interpretacja
e. Walory głosowe
f. Dykcja
g. Aranżacja utworu
h. Ogólny wyraz artystyczny
Przewidziane są dwie nagrody: nagroda główna w kwocie 10 tys. zł. brutto oraz
nagroda publiczności w kwocie 4 tys. zł brutto.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji konkursu, a także akceptację niniejszego
regulaminu,
Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu autorskich
praw osobistych i majątkowych do samodzielnie stworzonego utworu (tekst +
melodia) zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na prawo organizatora
do nieodpłatnego wykorzystywania, powielania, dysponowania, odtwarzania i
rozpowszechniania utworu dowolną metodą medialną w celach promocji Gminy
Kudowa-Zdrój,
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje
również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych
niniejszym regulaminem.

