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REGULAMIN
II DANUTA RINN FESTIWAL

Eliminacje Regionalne WILCZYN 2017
 
Organizator:

Fundacja Apetyt na Kulturę
 
Współorganizatorzy:      
                                              

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie       
Studio Nagrań MEGAFON

Cel konkursu:

1. Popularyzacja amatorskiej twórczości muzycznej.
2. Promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów.
3. Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania sztuki wokalnej.
4. Promowanie utworów muzycznych z tekstem o dużych walorach literackich
5. Upowszechnianie twórczości Danuty Rinn

Miejsce i termin:

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
- eliminacje regionalne: 27 października 2017r. o godzinie 15:00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie
- Konkurs Finałowy: 24 listopada 2017 o godzinie 19.00

w Domu Kultur KADR w Warszawie 

Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział soliści w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I - 12 lat - 16 lat

   kategoria II - 17 lat - 35 lat

Zasady udziału:

1. Każdy uczestnik przedstawia jeden utwór z repertuaru Danuty Rinn.  
(dopuszcza się utwory, które wykonywała Danuta Rinn - utwory zarejestrowane audio lub video)

2. Dopuszczalne jest wykonanie utworu z półplaybacku lub z akompaniamentem

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona Karta zgłoszenia wraz z Oświadczeniem              
o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Zgłoszenia przyjmujemy pocztą lub osobiście do 25 października 2017 roku na adres:

Studio Nagrań MEGAFON
ul. Porzeczkowa 10
62-571 Stare Miasto
e-mail: kontakt@studiomegafon.com.pl

mailto:kontakt@studiomegafon.com.pl


Postanowienia organizacyjne:

1. Prawo zgłaszania uczestników do Konkursu mają szkoły, instytucje kulturalne oraz osoby 
prywatne.

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. Placówka zgłaszająca uczestników zapewnia im opiekę na czas podróży i trwania 
Konkursu.

4. Organizator zapewnia sale prób, nagłośnienie.

5. Opłata wpisowa za udział w Konkursie wnoszona jest do  listopada i wynosi 25,00 zł od 
uczestnika festiwalu. Wpłaty należy dokonać gotówką w dniu Festiwalu.

 
KONKURS FINAŁOWY 
 

1. Konkurs Finałowy i Gala II Danuta Rinn Festiwal odbędzie się w Domu Kultur KADR                
w Warszawie. Prezentacje uczestników ocenia profesjonalne Jury. 
2. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo.
3. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.
4. Ogłoszenie wyników osób nagrodzonych podczas II Danuta Rinn Festiwal nastąpi 
bezpośrednio po występie Gwiazdy Festiwalu.
5. Laureaci 3 pierwszych miejsc 2 Festiwalu im. Danuty Rinn, zaśpiewają wyróżnione 
piosenki na zakończenie Gali Festiwalowej.
6.Organizatorzy na podstawie werdyktu Jury, zastrzegają sobie prawo do możliwości 
zmiany podziału nagród. 

 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

Organizatorzy przewidują następujące nagrody (na etapie finałowym):
-    Złota Nuta
-    Srebrna Nuta
-    Brązowa Nuta
-    Nagroda Publiczności
-    wyróżnienia  
 

Uwaga:
Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją Konkursu.


