REGULAMIN KONKURSU ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
1. Organizatorem konkursu o nazwie Śpiewać Każdy Może jest Stowarzyszenie
"Rotunda" w Krakowie z siedzibą przy ul. Oleandry 1, 30-060 Kraków
2. Osoby w wieku poniżej 18 lat powinny posiadać pisemne upoważnienie opiekuna
prawnego.
3. Maksymalna liczba uczestników wynosi 10. O ostatecznej ilości przyjętych zgłoszeń
decyduje organizator.
4. Każdy uczestnik może zgłaszać się ponownie w kolejnych edycjach.
5. Zgłoszenie następuje poprzez:
1. wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia (fax, , email), dostępnej na stronie
WWW.rotunda.pl lub w sekretariacie CK Rotunda.
2. zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie CK "Rotunda" poprzez podanie
wszystkich niezbędnych informacji.
6. O zakwalifikowaniu się uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Każdy uczestnik o zakwalifikowaniu się do konkursu zostaje poinformowany
mailem/telefonicznie.
8. Każdy uczestnik, który dostanie się do konkursu jest zobowiązany do potwierdzenia
swojego uczestnictwa najpóźniej tydzień przed datą konkursu. W przypadku nie
potwierdzenia zgłaszający się zostanie skreślony z listy uczestników.
9. Występ uczestników oceniany będzie przez jury w składzie ustalonym każdorazowo
przez organizatora.
10. Ocenie jurorów podlegają prezentowane umiejętności wokalne poprzez wykonanie
przez każdego zgłaszającego jednego przygotowanego utworu podczas każdej z
edycji.
11. Uczestnicy konkursu mogą występować bez akompaniamentu, z własnym
akompaniatorem lub zespołem, z własnym przygotowanym podkładem muzycznym
(cd).
12. Nie dopuszcza się w jednej edycji dwóch nagród równorzędnych, dopuszcza się
specjalne wyróżnienia.
13. Nagrodami w każdej edycji jest nagroda finansowa w wysokości 300 zł wypłacana po
ogłoszeniu werdyktu oraz nagrody rzeczowe do odebrania w ustalonej przez
organizatora formie i czasie.
14. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na równowartość finansową.
15. Dane udostępnione organizatorowi przez uczestników wykorzystane będą wyłącznie
w celu należytego wywiązania się przez organizatora z obowiązków.
16. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie na
stronie organizatora (www.rotunda.pl) oraz w mediach współpracujących swojego
głosu, wizerunku, imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania oraz zdjęcia.
17. Wykonawca wyraża zgodę na nagranie i emisję nagrań ze swoich występów przez
telewizję i radio, a także na rejestrację dźwiękową dla archiwalnych i promocyjnych
potrzeb organizatorów. W sytuacji gdyby zarejestrowane nagrania chciano
wykorzystać w celach wydawniczych wymagane jest zawarcie odrębnej umowy.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem stanowiącym zasady konkursu.
19. W sprawach spornych związanych z konkursem i jego zasadami ostateczna
interpretacja należy do przedstawiciela organizatora.

