REGULAMIN KONKURSU AJDOL 2018
1. Konkurs Ajdol zwany dalej Konkursem jest częścią juwenaliów studenckich Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i odbędzie się 18 i 19 maja 2018 roku na scenie
usytuowanej na „Górce Kortowskiej” w ramach Kortowiady 2018.
2. Organizatorem Konkursu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Uczestnicy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze eliminacji podczas imprez organizowanych
przez RUSS w Klubie Studenckim „Rakor” przy ul. Kanafojskiego 1, DS 2.
4. Eliminacje odbędą się w terminach: 7 marca, 21 marca i 11 kwietnia 2018 roku.
5. Półfinał Konkursu odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2018 roku – dokładny termin oraz
miejsce zostanie podane w czasie ostatnich eliminacji.
6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści.
7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci UWM w Olsztynie.
8. Uczestnicy Konkursu wykonują jedną piosenkę podczas eliminacji.
9. Występy Uczestników Konkursu oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
11. Konkurs składa się z trzech części: W pierwszej wyłaniani są w drodze eliminacji Uczestnicy,
którzy przechodzą do drugiej części półfinałowej. W części półfinałowej Konkursu, wybrani
zostaną finaliści. Finał imprezy odbędzie się 18 i 19 maja 2018 roku na „Górce Kortowskiej”.
12. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Ajdol
2018 i wypełnienie formularza zgłoszeniowego podczas eliminacji oraz dostarczenie
wypełnionego formularza do Organizatora, w czasie trwania imprezy.
13. Podczas eliminacji liczy się kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
W przypadku dużej ilości chętnych w jednym terminie eliminacji, o możliwości występu
decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.
14. Uczestnicy Półfinału Konkursu wykonują jeden utwór wraz z akompaniamentem.
15. Informacje o utworze, który zostanie wykonany należy przesłać do Organizatora imprezy nie
mniej niż 5 dni przed Półfinałem Konkursu.
16. Nagrodą główną w konkursie jest występ na koncercie podczas Juwenaliów Olsztyńskich
Kortowiada 2018 na Górce Kortowskiej.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konkursu.

