REGULAMIN
REJONOWY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I ŻEGLARSKIEJ
ULANÓW – 17 MAJA 2012

I. Cele festiwalu
a. propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży
b. prezentacja dorobku wokalnego solistów i zespołów wokalnych z regionu
c. wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej i
młodzieżowej kultury muzycznej
d. twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów
e. popularyzacja piosenek żeglarskich i turystycznych
f. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
g. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych
II. Organizator
Gminne Centrum Kultury w Ulanowie
Ul. B. T. Buli 8, 37-410 Ulanów
tel. 158763014
nr konta: 77 9430 1032 4000 1603 2000 0001
III. Współorganizator
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przystań” w Ulanowie
Ul. B. T. Buli 6, 37-410 Ulanów
tel. 158763858
IV. Warunki uczestnictwa
1. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich, oraz placówek kulturalno-oświatowych.
2. W festiwalu mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (liczba
wokalistów wraz z akompaniatorami nie może przekroczyć 6 osób.
3. Przewidziany jest udział laureatów festiwalu na „Ogólnopolskich Dniach Flisactwa” czerwiec 2012
4. Zespoły i soliści sami zapewniają sobie akompaniament. Zezwala się na występ a capella,

z półplaybackiem, lub z akompaniatorami. Organizatorzy nie zapewniają
instrumentarium w miejscu festiwalu, stąd wykonawcy, którzy nie posiadają nagranych
podkładów muszą przyjechać z własnymi instrumentami.
5. Wykonawcy powinni zaprezentować dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których
łączny czas trwania nie może przekroczyć 10 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń
uczestnicy mogą być poproszeni o wykonanie 1 piosenki.
6. Tematyka prezentowanych na festiwalu utworów bezwzględnie musi być związana z
szeroko pojętą turystyką całoroczną. ( z uwzględnieniem piosenek żeglarskich - szanty).
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia kwoty akredytacyjnej uprawniającej go
do udziału w konkursie. Opłata wynosi 10 zł/os.
V. Termin i miejsce prezentacji
Przesłuchania rozpoczną się 17 maja 2012 r. od godziny 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w
Ulanowie (sala widowiskowa).
VI. Kryteria oceny
Jury oceniając prezentacje, zwróci uwagę na:
a. dobór repertuaru
b. poziom wykonawczy
c. emisję i dykcję,
d. walory głosowe
e. muzykalność
f. indywidualność artystyczną
g. ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje komisji festiwalowej, powołanej przez organizatorów są nieodwołalne. Posiedzenie
jury i ogłoszenie werdyktu odbywa się w dniu przesłuchań po prezentacji wszystkich
wykonawców. Jury dokona oceny i przyzna I, II i III miejsca.
VII. Uczestnicy
a. Soliści występują z podziałem na III grupy wiekowe :
I. 11-13 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
II. 14 -16 lat (gimnazjum)
III. 17-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne)
b. Zespoły występują bez podziału na grupy wiekowe. (ze względu na dużą rozpiętość wiekową
w kategorii zespoły nie będą ze sobą porównywane, ale jury będzie oceniać co zespół
reprezentuje na poziomie swoich możliwości wiekowych)

c. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument
potwierdzający wiek uczestnika. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wiekowego
uczestnik zostanie wycofany z konkursu.
VIII. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest
a. nadesłanie (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8. 05.2012r. na adres organizatora
(podany wyżej) czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.
b. dokonanie opłaty akredytacyjnej na konto organizatora (prosimy o przesłanie
potwierdzenia przelewu wraz z kartą uczestnictwa), lub w biurze organizacyjnym w dniu
festiwalu.
Regulamin, karta zgłoszenia oraz lista wszystkich osób występujących zostaną zamieszczone na
stronie: www.gckulanow.pl, www.silprzystan.pl, oraz na portalu www.facebook.pl na profilu
wydarzenia festiwalu.
IX. Program: 17.05. 2012
godz. 8.50-9.45 – próby mikrofonowe
godz. 10.00 – rozpoczęcie festiwalu
X. Przepisy ogólne
1. Każdy uczestnik powinien przyjechać z opiekunem.
2. Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wykonanymi zdjęciami,
nagraniami i materiałami filmowymi z przebiegu konkursu bez prawa komercyjnej
dystrybucji.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z festiwalu.
Kontakt :
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z:
•

Agnieszka Kamińska

email: gckulanow@op.pl
•

Ewa Siembida

email: ewka.siembida@gmail.com

