Concurs online de muzică folk
Pe aripi de chitară…
Organizatori:
Consiliul Judeţean Brăila
Primăria Mun.Brăila
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila
Scopul competitiei:
Descoperirea, promovarea, încurajarea și atragerea tinerilor spre muzica folk;
Chiar dacă fizic suntem separați, putem fi împreună prin intermediul muzicii și al
tehnologiei.
Tema concursului:
Pe aripi de chitară…
Condiții de concurs:
Participanții vor trimite clipuri video/link-uri in care vor interpreta piese specifice
muzicii folk, cu o durata de cel mult 10 minute. Clipurile trebuie sa fie inregistrate
in anul 2020.
Numarul maxim de participanti-30
Criteriul de participare ,,Primul venit, primul servit’’
Varsta de participare: 14-35 ani
Înscrierea în concurs:
Clipurile video se trimit electronic la adresa de email
concurs.creatie.braila@gmail.com in intervalul 19-31 mai 2020 si vor fi insotite
de:
- nume si prenume participant
- varsta implinita si clasa (acolo unde este cazul)
- nume si prenume profesor coordonator(acolo unde este
cazul)
- institutia pe care o reprezinta (acolo unde este cazul)
- titlul piesei
- declarația privind Protecția datelor cu caracter personal
(anexa la prezentul regulament)
Numarul de clipuri cu care se poate înscrie un participant-1
Juriul este compus din personalități consacrate ale vieții muzicale românești și
profesori din liceele de artă.
Jurizarea concurentilor se va face in intervalul 01-07 iunie 2020.

Criterii de jurizare:
-interpretarea piesei, respectarea intonației și a ritmului, atitudine, expresie, text,
dinamică etc
Se vor acorda:
Trofeul concursului -consta intr-un recital de 20 minute in cadrul urmatoarei
editii a Festivalului National de folk Chira Chiralina de la Braila in calitate de
Invitat Special. Pentru acest recital, in calitate de Invitat Special, Organizatorul va
deconta cheltuielile aferente transportul participantului pana la Braila si
retur,cazare si masa pentru ziua recitalului.
Premiul I, Premiul II, Premiul III–participarea fara preselectie la urmatoarea editie
a Festivalului National de folk Chira Chiralina de la Braila si cate trei(3) CD-uri de
muzica folk autentic.
Atat castigatorul Trofeului cat si castigatorii Premiului I, II si III vor participa la
un workshop de management artistic organizat on line de dl Marius Matache.
Anuntarea castigatorilor se va face on line si va fi postata in data de 08 iunie
2020 pe pagina de facebook a Organizatorului.
(https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila).
In vederea descoperirii, promovarea, încurajarii și atragerii tinerilor spre muzica
folk , Organizatorul va posta toate clipurile inscrise in concurs pe pagina
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila
Toti participanții vor primi diplome in format digital.
Nu se percep taxe de înscriere.
Tinand cont de masurile restrictive adoptate in vederea prevenirii si limitarii
raspandirii Covid 19, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile
privind desfasurarea concursului
Detalii suplimentare- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Braila, e-mail: concurs.creatie.braila@gmail.com;
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila
tel: 0239/61.47.10; 0725.52.68.10

DECLARAȚIE

Subsemnata/ul ................................................................................... prin
prezenta, acord dreptul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Brăila, ca prin intermediul persoanelor împuternicite, să
prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru
Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru Concursul online de
muzică folk Pe aripi de chitară…
În vederea participării la acest concurs on line de muzica folk, sunteţi
obligat(ă) să furnizaţi datele personale si sa va dati acordul cu privire la postarea
clipului trimis in concurs, pe pagina de facebook a organizatorului.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste
facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale,
partenerii contractuali ai operatorului etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Data
Semnătura

