23. KONKURS PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”
KWALIFIKACJE WSTĘPNE
22 KWIETNIA 2018 r.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie
1. Przesłuchania

konkursowe Kwalifikacji Wstępnych 23. Konkursu Piosenki
„Wygraj sukces” odbędą się w Auli PSM I st., która znajduje się na parterze
budynku szkoły – wejście z holu głównego.

2. Każdy

uczestnik będzie miał możliwość odbyć krótką próbę akustyczną na
scenie w Auli. Pod pojęciem próby akustycznej rozumie się próbę mikrofonu i
podkładu - półplaybacku oraz prześpiewaniu krótkich fragmentów
przygotowanych przez uczestnika piosenek. Ze względów czasowych, w
tym momencie, nie ma możliwości prześpiewywania całych piosenek.

3. Istnieje

możliwość przekazania podkładu muzycznego – półplaybacku – w
formacie mp3 na nośniku typu pendrive. Należy zgłosić się do akustyka przed
próbą mikrofonową.

4. W

celu rozśpiewania, do dyspozycji uczestników będą sale na II piętrze
budynku szkoły: nr 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,35a, 36, 37, 38.

5. Dla uczestników konkursu przewidziany jest słodki poczęstunek, który będzie
przygotowany w pomieszczeniu bufetu szkoły znajdującego się na poziomie –
1 (minus 1). Do tego pomieszczenia łatwiej dostać się wejściem B, które
znajduje się od strony parkingu i ogrodu szkolnego.

6. W

holu głównym szkoły – przed wejściem do Auli - należy bezwzględnie
zachować ciszę podczas przesłuchań konkursowych.

7. Na

terenie wokół szkoły znajduje się mały parking obejmujący 15 miejsc
postojowych do dyspozycji opiekunów uczestników. Ze względów
bezpieczeństwa Organizator prosi o nieparkowanie w miejscu oznaczonym
napisem „NIE PARKOWAĆ” oraz wzdłuż drewnianych donic ustawionych przy
budynku szkoły na terenie ogrodu. Osoby, które nie znajdą wolnego miejsca
parkingowego na terenie szkoły, mogą znaleźć miejsca postojowe na
sąsiednich ulicach.

8. Na terenie wokół budynku szkoły – w ogrodzie – znajdują się dwie huśtawki
dziecięce, z których dzieci mogą korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej
oraz jedna huśtawka w stylu retro przeznaczona dla osób dorosłych.

9. Organizator

zwraca się z prośbą o przekazanie informacji, jeśli któryś z
uczestników, z przyczyn niezależnych od niego, musiałby zrezygnować z
udziału w Kwalifikacjach Wstępnych 23. Konkursu „Wygraj sukces” w dniu 22
kwietnia 2018 r.

