
Skrócony Regulamin
konkursu

1. Organizatorami Festiwalu "Sound On" są:

Harmony - Szkoła Śpiewu
oraz

Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne oraz chóry
(dalej: „Uczestnicy”) w
następujących kategoriach wiekowych:
a. Kategoria I – soliści 6 –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 wokalne lub taneczne i chóry do lat 13
f. Kategoria VI – zespoły wokalne lub taneczne i chóry 14-20 lat
g.Kategoria VII - zespoły wokalne lub taneczne i chóry powyżej 20 roku
życia
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie (wokalne lub taneczne) jednego
utworu
muzycznego pochodzącego z musicalu lub filmu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie
internetowej Festiwalu: http://sound-on.pl
b. Dostarczenie (w formie skanu dokumentu na adres email
festiwalsoundon@gmail.com)
niezbędnych dokumentów, które będą zamieszczone na stronie Festiwalu
(oświadczenie
RODO i zgoda rodzica w przypadku uczestników niepełnoletnich).
c. wniesienie przez Uczestnika lub zespół opłaty wpisowej w wysokości
50,00 zł za solistę,
70zł za duet, 90 zł za zespół (maks. 6 osób) lub 130,00 zł za zespół
(powyżej 6 osób).

Dane do wpłaty:
Harmony Marek Graboń

Bielowicko 103
43-386 Bielowicko

nr konta:
65 1050 1070 1000 0097 5048 8703



5. W ramach Eliminacji Uczestnicy wysyłają nagrania wideo z dźwiękiem
utworu
muzycznego w formie linku na kanale
www.youtube.com
na adres wskazany przez
organizatora.
6. Po przesłaniu nagrania wideo przez wszystkich Uczestników, Jury
dokonuje selekcji oraz
publikuje na stronie internetowej Festiwalu oraz portalu społecznościowym
Facebook listę
Uczestników zakwalifikowanych do półfinałów.

TERMINY:
- Rejestracja uczestników za pomocą formularza zgłoszeniowego:

do 30 września 2022
- Eliminacje (online) do

7 października 2022
- Półfinały:
- Bielawa

18  października 2022
- Skoczów

4 i 18 listopada 2022
- Finał:  Skoczów

19-20 listopada 2022
Wymagana jest obecność uczestnika na całym bloku przesłuchań oraz na

organizowanych
przez Organizatora warsztatach.

7. Na podstawie wykonanych utworów w trakcie Eliminacji Jury wyłoni
półfinalistów z
poszczególnych kategorii indywidualnych oraz grupowych.
8. Mile widziane są stroje oraz elementy wyglądu nawiązujące do
wykonywanego utworu.
9.Terminy i miejsca mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji
pandemicznej w kraju oraz
liczby uczestników Festiwalu.
10. Podczas Gali Finałowej konkursu laureatom Festiwalu oraz osobom
wyróżnionym
zostaną wręczone nagrody ufundowane przez sponsorów.



Nagrodami będą między innymi:
- warsztaty wokalne / indywidualny trening wokalny z profesjonalnym

trenerem (wyróżnienia)
- nagrody rzeczowe ( III miejsca)
- nagranie utworu muzycznego w profesjonalnym studio muzycznym

(II miejsca)
- nagranie nagranie utworu muzycznego w profesjonalnym studio

muzycznym wraz z sesją zdjęciową (I miejsca)
- skomponowanie i nagranie własnego utworu muzycznego (Grand

Prix)
11. Warunkiem otrzymania miejsca bądź wyróżnienia oraz przyznania
nagrody jest
pojawienie się osobiście na Gali Finałowej Festiwalu.
12. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej
festiwalu, oraz profilu
Facebook. Zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź
mailowo o
ewentualnych zmianach.


