
I. Organizatorzy Konkursu

II. Cel Konkursu

III. Uczestnicy

IV. Warunki udzia³u w konkursie

V. Kryteria

VI. Konkurs Wokalny

VII. Nagrody

VIII. Zg³oszenie kandydata powinno zawierac:

Mieroszowskie Centrum Kultury - Dyrektor Grzegorz Or³owski
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1. Popularyzacja œpiewania wœród m³odzie¿y i doros³ych. 
2. Zachêta do samokszta³cenia muzycznego, umo¿liwienie publicznej prezentacji w³asnej twórczoœci. 
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, promowanie nieodkrytych talentów.

Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ zarówno soliœci, jak i duety oraz zespo³y. 

* etap pierwszy:
Ka¿dy z uczestników przygotowuje do prezentacji w Konkursie dwie dowolnie wybrane piosenki, w tym przynajmniej 
jedn¹ w jêzyku polskim. Mog¹ to byæ utwory z repertuaru innych wykonawców (tzw. Covery),a tak¿e kompozycje 
w³asne i piosenki premierowe. Wstêpna kwalifikacja uczestników odbêdzie siê na podstawie nagrañ dostarczonych 
poczt¹ b¹dŸ osobiœcie do siedziby MCK do dnia 1 czerwca b.r. Jury kwalifikacyjne bêdzie zwraca³o szczególn¹ 
uwagê na indywidualny, autorski wk³ad artystyczny uczestników tzn. wykonanie utworów we w³asnych  
interpretacjach i aran¿acjach. Jury zadecyduje o liczbie wykonawców zakwalifikowanych do w³aœciwego Konkursu. 
Uczestnicy poni¿ej 16 roku ¿ycia, zg³aszaj¹ swoj¹ kandydaturê przez rodziców, b¹dŸ opiekunów prawnych. Jury ma 
prawo zaprosiæ wybranych uczestników Konkursu do drugiego etapu z pominiêciem etapu pierwszego, a tak¿e 
dokonywaæ poprawek i zmian niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
* etap drugi:
Osoby zakwalifikowane do udzia³u w drugim etapie Konkursu otrzymaj¹ informacjê telefoniczn¹ oraz pocztow¹     
do dnia 15 czerwca br. Drugi etap Konkursu rozpocznie siê w dniu 08 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w  Mieroszowskim 
Centrum Kultury w Mieroszowie. Organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom II etapu:  zakwaterowanie ze œniadaniem w 
dniach 07-09 lipca 2017 r., a tak¿e napoje, kawê, herbatê, przek¹ski oraz obiado-kolacjê. Organizatorzy nie 
zwracaj¹ kosztów dojazdu uczestników. Je¿eli uczestnik do prezentacji piosenek zamiast podk³adu potrzebuje 
instrument muzyczny jest zobowi¹zany do zapewnienie go we w³asnym zakresie. 

Jury bêdzie ocenia³o:
-muzykalnoœæ,
-aran¿acjê oraz interpretacjê piosenek,
-walory wokalne,
-emocje wyrazu i dykcjê,
-ogólny wyraz artystyczny .

- 07 lipca (pi¹tek), od godz. 15.00 lub 08 lipca (sobota), do godz. 11.00  przyjazd i zakwaterowanie, 
- 08 lipca (sobota), w godz. 11.00-15.00 - warsztaty wokalne, poznanie sceny i warunków akustycznych,  
indywidualne próby akustyczne,
- 08 lipca (sobota), od godz. 18.00  otwarte  przes³uchania uczestników na scenie MCK, oceniane przez Jury 
Konkursowe
W czasie obrad jury recital laureatki ubieg³orocznego konkursu - Malwina Jañta ze Z³otoryi. 
- 09 lipca (niedziela), godz. 18.00 - og³oszenie wyników i rozdanie nagród, wystêp laureatów.

- Statuetka Szklanego Szomola,
- dwuosobowy wyjazd na weekend do Brukseli,
- tygodniowe wroc³awskie warsztaty  wokalne,  
- nagrody rzeczowe.

- wype³niony formularz Konkursu Wokalnego im. W³odka Szomañskiego (do pobrania na ),
- p³ytê CD/DVD z nagraniem dwóch piosenek oraz (je¿eli dotyczy) podk³adów muzycznych dwóch zg³oszonych piosenek 
tzw. pó³ playbacki,
- teksty piosenek prezentowanych podczas konkursu,
- krótkie CV i zdjêcie w wersji elektronicznej.

Zg³oszenie nale¿y wysy³aæ na adres Dyrektora Artystycznego El¿biety Szomañskiej tel. 660-48-
40-50, dostarczy osobiœcie albo wys³aæ poczt¹ na adres: Konkurs Wokalny o Statuetkê “Szklanego Szomola”      
im. W³odka Szomañskiego, Mieroszowskie Centrum Kultury, 58-350 Mieroszów, ul. ¯eromskiego 28,       
w terminie do  1 czerwca  2017 r . Koordynator projektu: Wioleta Kuchta, tel.513 444 856, biuro projektu 

www.mck.pl

ssbcontact@wp.pl, 

mck@mck.pl
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