Regulamin I Gminnego Konkursu Karaoke

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Karaoke jest Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim
2. I Gminny Konkurs Karaoke odbędzie się dnia 19 listopada 2017 r. o
godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Chrzypsku Wielkim
3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każda osoba
zamieszkująca na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
4. Udział w konkursie możliwy jest dla wszystkich osób obecnych w
miejscu i czasie jego rozpoczęcia. Aby przystąpić do konkursu, należy
wypełnić kartę uczestnictwa (Załącznik nr 1) i oddać ją przedstawicielowi
organizatora.
5. Udział w konkursie polega na wykonaniu piosenek, których wykaz
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wykonawca każdej
piosenki będzie wybierany w drodze losowania. Warunkiem zaliczenia
udziału w konkursie jest wykonanie całej piosenki (przez całą długość
trwania podkładu).
6. Nagrodami w konkursie są karty upominkowe o wartości 50 zł do
sklepu empik.com, dla każdej osoby, która zgłosi chęć udziału w
konkursie, zostanie wylosowana do jednej z dziesięciu piosenek oraz
wykona ją w całości.
7. W przypadku wątpliwości o interpretacji niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Organizator konkursu.
8. Wszelkie informacje, w tym linki do podkładów karaoke, dostępne są
na stronie internetowej www.gokchrzypsko.pl

Załącznik nr 1
Karta uczestnictwa w Gminnym Konkursie Karaoke

Imię
Nazwisko
Adres
1. Zgłaszam chęć udziału / udziału mojego dziecka
w Gminnym Konkursie Karaoke.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
konkursu i akceptuję jego zasady.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych
danych osobowych przez Gminny Ośrodek
Kultury i Bibliotekę Publiczną w Chrzypsku
Wielkim w zakresie koniecznym do
przeprowadzenia Gminnego Konkursu Karaoke.
4. Wyrażam zgodę na publikację mojego / mojego
dziecka wizerunku w związku z relacjonowaniem
przebiegu Gminnego Konkursu Karaoke.
Podpis uczestnika
pełnoletniego lub
rodzica/opiekuna uczestnika
niepełnoletniego

Załącznik nr 2
Wykaz piosenek

1. Wojenko, wojenko
2. Oka (Szumi dokoła las)
3. Serce w plecaku (Z młodej piersi)
4. Przybyli ułani
5. Rozkwitały pąki białych róż
6. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
7. O mój rozmarynie
8. Pałacyk Michla
9. Rozszumiały się wierzby płaczące
10.Czerwone maki

