REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO

EMPIRE VOCAL ONLINE FESTIVAL 2021
Cele konkursu:
Muzyczna aktywizacja dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów, rozwijanie pasji
wokalnej.
Kategorie wiekowe:
Dziecięca (7-12 lat) oraz młodzieżowa (13-18 lat) – decyduje data urodzenia (nie rocznik).
Zasady uczestnictwa:
Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą kamery internetowej, aparatu
fotograficznego, smartfona lub innego urządzenia nagrać film z autorskim, indywidualnym
wykonaniem dowolnego utworu polskojęzycznego, nie przekraczającego 5 minut. Wykonaniu
może towarzyszyć w tle dowolna aranżacja, stanowiąca muzyczny podkład. Nagranie clipu
powinno w sposób jednoznaczny ukazywać twarz uczestnika lub całą jego sylwetkę i zostać
zrealizowane w domu. Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o dokonanie
optymalizacji technicznej, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat jakościowy nagrania.
Zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku
i podstawowych danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika oraz wieku) na stronie
www.centrum-empire.pl, a także na oficjalnym fanpage’u Centrum Muzyki EMPIRE na
Facebooku.
Nagranie video wraz z dźwiękiem należy udostępnić na serwerze internetowym (typu
wetransfer, easypaste, w chmurze Google lub przy użyciu innego narzędzia tego rodzaju),
a następnie link do pobrania pliku wysłać organizatorowi na adres biuro@centrum-empire.pl
wraz z informacjami o imieniu i nazwisku uczestnika, jego dacie urodzenia oraz tytule
piosenki.
Materiały poddane obróbce dźwięku w programie muzycznym nie będą uwzględniane
w klasyfikacji konkursowej.
Laureaci pierwszych miejsc pierwszej edycji EMPIRE VOCAL ONLINE FESTIVAL 2020
nie mogą uczestniczyć w tegorocznej edycji – obowiązuje zasada jednego roku pauzy.
I etap konkursu:
Spośród nadesłanych nagrań komisja niezależnych jurorów wybierze 5 najlepszych wykonań
w kategorii dziecięcej oraz 5 najlepszych wykonań w kategorii młodzieżowej.
II etap konkursu:
Nagrania finałowe zostaną opublikowane w dwóch specjalnych postach konkursowych na
fanpage’u Centrum EMPIRE na platformie Facebook – w komentarzach pod nimi. Laureatów
konkursu wyłonią użytkownicy Facebooka. Aby oddać głos na któregoś z wykonawców,
należy polubić komentarz zawierający jego nagranie (za pomocą reakcji: Lubię to lub Super).
Nie jest dozwolone oddawanie głosów z kont fikcyjnych. Zwycięzcami EMPIRE VOCAL

ONLINE FESTIVAL 2021 zostaną ci uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę
powyższych reakcji.
Terminy:
Do 17 kwietnia 2021 r. (godz. 19:00) – nadsyłanie nagrań obu kategorii.
19 kwietnia (godz. 10:00) – 23 kwietnia (godz. 19:00) – głosowanie w kat. dziecięcej,
następnie ogłoszenie wyników.
25 kwietnia (godz. 10:00) – 29 kwietnia (godz. 19:00) – głosowanie w kat. młodzieżowej,
następnie ogłoszenie wyników.
Nagrody:
I miejsce w kategorii dziecięcej i młodzieżowej – nagroda pieniężna + nagroda rzeczowa +
voucher na nagranie utworu w studiu EMPIRE.
II miejsce w kategorii dziecięcej i młodzieżowej – nagroda rzeczowa + voucher na nagranie
utworu w studiu EMPIRE.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Serdecznie zapraszamy!

