REGULAMIN I FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ POD HASŁEM

„Święty Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”

1. Organizator:
a) Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Polanowie im. Danuty
Siedzikówny ps. INKA ul. Wolności 14 76-010 Polanów;
b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Polna 4 76-010 Polanów.
2. Patron honorowy:
a) Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej .
3. Patron lokalny:
a) Urząd Miasta i Gminy Polanów.
4. Patron medialny:
a) Gość Niedzielny.
b) Obserwator Lokalny.
5. Termin i miejsce:
16.10.2016r. (niedziela) – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie;
Rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00.
6. Cele przeglądu:
a) Promowanie i propagowanie piosenki religijnej o wysokich walorach artystycznych;
b) Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki
i religii;
c) Promowanie sylwetki Świętego Jana Pawła II.
7. Postanowienia ogólne:
a) Festiwal jest imprezą otwartą, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni;
b) Festiwal przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:


dzieci do 12. roku życia z miasta i gminy Polanów,



młodzież od 12. do 18. roku życia z miasta i gminy Polanów;

c) Liczba

uczestników

całego

festiwalu

nie

może

przekroczyć

30

osób.

O udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
d) Poprawnie i kompletnie wypełniona karta zgłoszeń (dołączona do niniejszego
regulaminu) musi zostać:


dostarczona lub wysłana na adres:
Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa w Polanowie

ul. Wolności 14
76-010 Polanów lub


wysłana na adres e-mailowy: skc.polanow@poczta.fm
do dnia 05.10.2016r.;

e) Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na koszt własny;
f)

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;

g) Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu festiwalu (np. pianino, gitara,
flet, perkusja itp.);
h) Niespełnienie warunków niniejszego regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu.
8. Postanowienia szczegółowe:
a) Szkoła, do której uczęszcza uczestnik, zostanie telefonicznie lub e-mailowo
powiadomiona o zakwalifikowaniu się uczestnika do festiwalu;
b) Uczestnik festiwalu ma prawo do jednorazowego występu na scenie;
c) Czas występu uczestnika nie może przekraczać 4 minut;
d) Uczestnik wykonuje jeden utwór o tematyce religijnej (chrześcijańskiej) w języku
polskim;
e) Uczestnik może wykonać utwór:

f)



bez podkładu muzycznego;



z podkładem muzycznym (bez nagranych chórków);



z własnym podkładem muzycznym (dowolnym instrumentem muzycznym);

Uczestnik, w dniu festiwalu, zobowiązany jest dostarczyć organizatorom:


płyty CD z nagranym podkładem - płyta powinna być podpisana imieniem,
nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika, szkołą, do której uczęszcza oraz
tytułem wykonywanej piosenki lub



pendrive’a z karteczką, na której znajdą się: imię, nazwisko oraz wiek
uczestnika, szkołą, do której uczęszcza oraz tytułem wykonywanej piosenki;

g) O kolejność występowania uczestników zdecyduje losowanie przeprowadzone
w dniu festiwalu.
9. Zasady oceniania:
a) Skład jury ustala organizator;
b) Jury oceniać będzie:


zgodność doboru repertuaru z regulaminem,



wartość artystyczną tekstu i kompozycji,



kryteria artystyczne wykonawstwa: emisja, dykcja, technika, stylistyka,



ogólne zaprezentowanie się uczestnika – ewentualną choreografię;

c) Jury przyznaje pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienie w obydwu
kategoriach.
d) Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

10. Dodatkowe informacje:
a) Materiałów dostarczonych do organizatorów nie odsyłamy,
b) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w związku
z wątpliwymi walorami chrześcijańskimi prezentowanych utworów,
c) Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo
do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na
wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie festiwalu oraz po
przeprowadzeniu go,
d) Uczestnicy wyrażają też zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
e) Informacji na temat festiwalu można uzyskać:


www.skcpolanow.manifo.com



skc.polanow@poczta.fm



pod numerem telefonu: 723 493 610.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Karta zgłoszenia do II Festiwalu Piosenki Religijnej pod hasłem

„Święty Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza czytelnym pismem i dostarczenie go do organizatora
(osobiście, pocztowo lub e-mailowo) do dnia 05.10.2016r.

1. Imię i nazwisko uczestnika:
……………………………………………………………………………………………….......
2. Data urodzenia uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………...
3. Szkoła, do której uczęszcza uczestnik:
…………………………………………………………………………………………………...
4. Adres szkoły (wraz z telefonem lub e-mailem):
...……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………...…
5. Tytuł piosenki:
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem festiwalu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na potrzeby organizacji II Festiwalu Piosenki
Religijnej pod hasłem „ Święty Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”.

……………………………………………..

………………………………………………..

podpis uczestnika

podpis opiekuna

……………………………………………………………
miejscowość i data

