II Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Na polską nutę”

RZESZÓW 12 maja 2018

Nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz przesłane po terminie nie zostaną
przyjęte.

REGULAMIN
I.

II.

III.




Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie






Cel imprezy:
Popularyzacja polskich piosenek
Konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów
Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych
Wyszukiwanie i promocja młodych talentów
Uczestnicy:
Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie soliści.
Kategorie wiekowe:
 I kategoria: 8 - 11 lat (klasy I-IV SP)
 II kategoria: 12 – 15lat (klasy V-VII SP, II Gim.)
 III kategoria: 16 – 19 lat (klasy III Gim, I-III ponadgimnazjalne)
Laureaci I miejsc oraz Grand Prix z poprzedniego roku nie mogą brać udziału
w bieżącej edycji festiwalu.

IV.

V.

VI.

Program:
Uczestnicy prezentują maksymalnie dwie polskie piosenki (o zróżnicowanym
charakterze). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie
prawo do wyboru jednego z dwóch prezentowanych utworów.
Termin, miejsce i przebieg imprezy
Prezentacje konkursowe uczestników wybranych w drodze eliminacji odbędą się
12 maja 2018 (sobota) w MDK w Rzeszowie, przy ul. Osmeckiego 51
• godz. 10:00 – rozpoczęcie prezentacji konkursowych
• po obradach jury, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
Zasady uczestnictwa:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY
ZGŁOSZENIA oraz nagrania demo prezentowanych dwóch utworów w formacie
mp3 na adres email: napolskanuta@gmail.com do dnia 24 kwietnia 2018.
Prosimy o przestrzeganie zasady, że jedno zgłoszenie to jeden osobny email
z kartą zgłoszenia i dwoma utworami demo.
Komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych nagrań zdecyduje o udziale
uczestników w festiwalu.
Lista wokalistów zakwalifikowanych do prezentacji finałowych zostanie
zamieszczona na stronie internetowej MDK, www.mdk.rzeszow.pl do dnia 30
kwietnia 2018 r.

VII.

Prezentacje festiwalowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Na ocenę wpływ mają:
 walory głosowe,
 interpretacja utworów,
 dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika,
 ogólny wyraz artystyczny,
 muzykalność.

VIII.

Nagrody.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 Grand Prix,
 I,II,III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 Nagrody specjalne i wyróżnienia.

IX.

Sprawy organizacyjne.
Utwory konkursowe muszą być wykonywane z podkładem muzycznym
zarejestrowanym na płycie kompaktowej (format CD – audio, nieporysowanej
i niezniszczonej).
Instytucje zgłaszające ubezpieczają uczestników oraz pokrywają koszty
transportu, a także zabezpieczają zgodną z przepisami liczbę opiekunów.
Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób
niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz
wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.
Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora
i udostępniona w dniu konkursu.
Uczestnicy zakwalifikowani do festiwalu wnoszą opłatę akredytacyjną
w wysokości 25 zł.








Akredytację prosimy wpłacić do dnia 08.05.2018r. na konto
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”
ING Bank Śląski: 661050 1562 1000 0023 0505 4401

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać faxem lub e-mailem:
Fax: 17 748 38 91 lub 17 748 36 00
e-mail: napolskanuta@gmail.com

