
 Skrócony regulamin Konkursu Piosenek o Miłości „LOVE IN” 

 1.  Organizatorem Konkursu Piosenek o Miłości „LOVE IN” jest Bielskie Studio Piosenki. 
 2.  W  konkursie  mogą  wziąć  udział  soliści  wokalni,  zespoły  wokalne  oraz  chóry  (dalej: 

 „Uczestnicy”) w następujących kategoriach wiekowych: 
 a. Kategoria I – soliści 7 –10 lat 
 b. Kategoria II – soliści 11 – 14 lat 
 c. Kategoria III – soliści 15 - 19 lat 
 d. Kategoria IV - soliści od 20 roku życia 
 e. Kategoria V – zespoły i chóry do lat 13 
 f. Kategoria VI – zespoły i chóry od lat 14 

 3.  Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  jednego  utworu  o  miłości  (utwory  zarówno  polskie 
 jak i zagraniczne). 
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 a.  Wypełnienie  elektronicznego  formularza  zgłoszeniowego,  dostępnego  na  stronie 
 internetowej Konkursu LOVE IN: http://sound-on.pl 
 b.  Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów,  które  są  zamieszczone  na  stronie  Konkursu 
 (oświadczenie RODO i zgoda rodzica w przypadku uczestników niepełnoletnich). 
 c.  wniesienie  przez  Uczestnika  lub  zespół  opłaty  wpisowej  w  wysokości  50zł  za  solistę,  70zł 
 za zespół do 5 osób, 90 zł za zespół (powyżej 6 osób) lub chór. 
 d.  Przesłanie  nagrania  w  formie  linku  do  utworu  zamieszczonego  na  youtube.com  do  dnia 
 31.01.2022r. 

 Ważne  –  film  nie  może  być  teledyskiem,  wykonanie  powinno  być  jak  najbardziej 
 naturalne! 

 Nr  konta:  13  1050  1070  1000  0097  4400  0242.  Dane  dotyczące  wpłat  za  udział  w  Konkursie 
 znajdują się w punkcie 12 regulaminu. 

 5.  W  ramach  Eliminacji  Uczestnicy  wysyłają  nagrania  wideo  z  dźwiękiem  utworu  muzycznego 
 w  formie  linku  na  kanale  www.youtube.com  wraz  z  wysłaniem  formularza  (odpowiednia 
 rubryka w formularzu). 
 6.  Po  przesłaniu  nagrania  wideo  przez  wszystkich  Uczestników,  Jury  dokonuje  selekcji  oraz 
 publikuje  na  stronie  internetowej  Festiwalu  oraz  portalu  społecznościowym  Facebook  listę 
 nagrodzonych Uczestników. 

 7.  Na  podstawie  wykonanych  utworów  w  trakcie  Eliminacji  Jury  wyłoni  nagrodzonych 
 Uczestników. 
 8. Mile widziane są stroje oraz elementy wyglądu nawiązujące do wykonywanego utworu. 
 9. Terminy: 

    zgłoszenia i przesyłanie nagrań do 31 stycznia 2022 
    wyniki konkursu będą ogłoszone w terminie do 11 lutego 2022 

 Terminy mogą ulec zmianie. 
 11.  Zmiany  regulaminu  zostaną  opublikowane  stronie  internetowej  sound-on.pl  oraz  profilu 
 Facebook.  Zgłoszeni  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  bądź  mailowo  o  ewentualnych 
 zmianach. 

http://www.youtube.com/


 12. Dane dotyczące wpłat: 
 Nr konta: 

 13 1050 1070 1000 0097 4400 0242 

 Dane: 
 Harmony Marek Graboń 

 Tytuł przelewu: 
 Imię, nazwisko (bądź nazwa zespołu) oraz dopisek 

 "Opłata za udział w Konkursie LOVE IN" 

 Ważne! Pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 11.00-17.00. 
 Prosimy  o  kontakt  mailowy  –  festiwalsoundon@gmail.com  –  wtedy  możemy  sprawniej 
 odpowiadać na Państwa zapytania :). 

mailto:festiwalsoundon@gmail.com

