XXVIII Podkarpacki Festiwal Piosenki
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”
REGULAMIN

1. CEL
· prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży do lat 25;
· popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży;
· wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania

wśród

dzieci i młodzieży.

2. TERMIN I MIEJSCE
- eliminacje rejonowe dla Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego:
· 3 marca 2018r. godz. 10:00 (sobota)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RZESZOWIE
Ul. OSMECKIEGO 51, 35-506 RZESZÓW
- kat I - soliści 6-9 lat
- kat II - soliści 10-12 lat
- kat III - soliści 13-17 lat (gimnazjum, klasa VII-VIII, szkoły średnie
- kat IV – konkurs piosenki autorskiej – soliści 18-25 lat
- impreza finałowa CK w Przemyślu:
17 marca 2018 r.(sobota) godz. 9:00
- kat I - soliści 6-9 lat
- kat II - soliści 10-12 lat
18 marca 2018 r.(niedziela) godz 9:00
- kat III - soliści 13-17 lat (gimnazjum, klasa VII-VIII, szkoły średnie);
- kat IV – konkurs piosenki autorskiej – soliści 18-25 lat,
uczestnik prezentuje 2 utwory: jeden z własnym autorskim tekstem
i muzyką lub specjalnie dla niego skomponowany (solo bądź z
akompaniamentem innych muzyków), drugi utwór dowolny
godz. 17:00 - Koncert Laureatów
sala widowiskowa Centrum Kulturalnego w Przemyślu
ul. Konarskiego 9

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE – eliminacje rejonowe dla
Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego
- przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: dominika.kindrat@gmail.com do dnia
26 lutego 2018r.
- wpłata akredytacji w wysokości 10zł na konto (akredytację wpłaca instytucja
delegująca):

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów
20 1020 4391 0000 6102 0144 7366
tytułem: Eliminacje Śpiewaj razem z nami, imię i nazwisko wokalisty
· w Przeglądzie mogą brać udział tylko soliści;
· wiek uczestników nie może przekraczać 25 lat (nie dotyczy akompaniatorów);
· każdy uczestnik prezentuje 2 utwory, o różnym charakterze, stosowne do wieku

o łącznym czasie do 10 minut;
· dopuszcza się jeden utwór w jęz. obcym, drugi w jęz. polskim
· dopuszcza się własne kompozycje, aranżacje i półplaybacki;
· opisane nagranie z półplaybackiem należy dostarczyć przed występem
w dniu imprezy;
· półplaybacki nie mogą zawierać nagranych chórków i linii melodycznej mile
widziany podkład akustyczny, linia melodyczna i chórki dopuszczalne jedynie w
najmłodszej kategorii solistów;
- każda szkoła/placówka może wystawić reprezentację składającą się z 1 solisty (w
każdej kategorii wiekowej). Placówka kulturalna (miejska/gminna)- trzech solistów
(w każdej kategorii wiekowej);
· w przypadku przekroczenia limitu wieku (liczy się rok urodzenia), uczestnik nie
zostanie dopuszczony do Przeglądu
· decyzją jury przeglądu powiatowego do finału konkursu może być
zakwalifikowanych maksymalnie 5 solistów z każdej kategorii
- MDK w Rzeszowie dysponuje instrumentem klawiszowym, który można
wykorzystać do akompaniamentu;
- Podczas eliminacji rejonowych zostaną przyznane wyróżnienia oraz nominacje do
finału w następujących kategoriach:
- soliści 6-9 lat
- soliści 10-12 lat
- soliści w wieku 13-17 lat
- konkurs piosenki autorskiej – soliści 18-25 lat

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji do danej
kategorii wiekowej.
Impreza finałowa CK w Przemyślu:
· program zaprezentowany w eliminacjach obowiązuje w przesłuchaniu finałowym
.zdobywca GRAND PRIX zostanie zaproszony przez organizatora do udziału
w Koncercie Laureatów w 2019r.
· każdego uczestnika wytypowanego do finału obowiązuje akredytacja
w wysokości 12 zł od wykonawcy (nie dotyczy akompaniatorów), którą należy
wpłacić w kasie Centrum Kulturalnego lub przekazać na konto
PBS O/PRZEMYŚL nr 27 8642 1155 2015 1502 4255 0001

do dnia 15 marca 2017r.;
· dodatkowe informacje: tel. (16) 678-20-09 (Dział Organizacji Działalności
Artystycznej) e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl, s.blaut@ck.przemysl.pl
- koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące;
4. Powołane przez Organizatora Jury Finału festiwalu przyzna nagrody i
wyróżnienia w tym nominuje laureata IV kategorii do Finału Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 2019

5. KRYTERIA OCENY w etapie rejonowym i finałowym
· dobór repertuaru;
· walory wychowawcze;
· aranżacja;
· jakość playbacku;
· muzykalność i warunki głosowe
· ogólny wyraz artystyczny.

wykonawcy;

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

5. Rodzaj akompaniamentu (CD, zespół – podać skład) ......................................
XXVIII Podkarpacki Festiwal Piosenki
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”
KARTA

ZGŁOSZENIA

….............................................................................................................................
…............................................................................................................................

1. Imię i nazwisko solisty, kategoria
…...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
…..........................................................................................................................
.......................................................................................................................
…..........................................................................................................................

2. Nazwa i adres , telefon, e-mail instytucji patronującej

6 .Dodatkowe potrzeby ..........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Program (obowiązkowo TYTUŁ , AUTOR, KOMPOZYTOR)
a)..................................................................................
tytuł
......................................................
kompozytor

.......................................
autor słów

b)................................................................................
tytuł
.....................................................
kompozytor

........................
czas

........................
czas

..........................................
autor słów

4. Imię i nazwisko instruktora, nr telefonu kontaktowego
...................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................
Pieczęć instytucji

..................................
Podpis instruktora

Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w
celu promocji imprezy, publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na
stronie internetowej i w mediach.(Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. o
ochronie danych osobowych)

UWAGA !
Zgłoszenie winno być W CAŁOŚCI wypełnione (bez skrótów) i obejmować
dokładne informacje.

