
 I FESTIWAL PIOSENKI 

  „Co nam w duszy gra „

 Wschowa  2018 

r e g u l a m i n 

 Organizator Festiwalu:  Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

Miejsce festiwalu : Centrum Kultury i Rekreacji  ul. Niepodległości 1,      
                                           67-400  Wschowa

CELE FESTIWALU:

1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci i młodzieży. 

2. Propagowanie piosenek w języku polskim 

3. Zachęcenie do wykonywania piosenek w nowych  interpretacjach i aranżacjach. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów.

2) Każdy solista  przygotowuje jedną piosenkę.

3)  Podstawą udziału w festiwalu jest przysłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia na adres

: ckir@wschowa.pl  do dnia 11. 05.2018r.

lub pocztą na adres: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 

ul. Niepodległości 1

67-400 Wschowa 

4)  Termin festiwalu :

    Eliminacje  -  16.05.2018 r.   godz. 10.00  

    Próby – godz. 8.30  -  10.00                                                                                                   

    Sala Widowiskowa  Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

    Koncert  Galowy  -  20.05.2018 r. 

5)  Festiwal zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach :

 I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej 

II kategoria – klasy IV- VI szkoły podstawowej 

III kategoria- klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjalne 

IV kategoria- szkoły ponadgimnazjalne

6) Wykonawcy zobowiązani są do przyniesienia na przesłuchanie swoich podkładów 

muzycznych  na płycie CD, nagranej w systemie AUDIO.

JURY KONKURSU:

1) W skład Rady Artystycznej Konkursu wchodzą osoby wybrane przez Biuro Organizacyjne 

mailto:ckir@wschowa.pl


Festiwalu. 

2)  Końcowe obrady Rady Artystycznej toczą się przy drzwiach zamkniętych. 

3) O przyznaniu nagród decyduje Rada Artystyczna konkursu. 

4) Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przewodniczący Rady Artystycznej  

odczytuje uczestnikom wyniki festiwalu. 

KRYTERIA OCENY:

1)  Muzykalność, emisja głosu ,dykcja, interpretacja piosenki

2) Ogólne wrażenie artystyczne 

3) Kontakt z publicznością

NAGRODY W FESTIWALU:

Nagrodami w festiwalu są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1)  Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Biuro 

Organizacyjne Konkursu. 

2)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3) Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Festiwalu.

4) Osoby biorące udział w festiwalu dojeżdżają na własny koszt.

5)  Organizator nie zapewnia instrumentów do wykonywanych piosenek. 

6) Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie, oraz możliwość odtwarzania 

płyt CD. 

7) Informacje dot. festiwalu można uzyskać na stronie internetowej CKiR 

www.ckir.wschowa.pl

8) Soliści zgłaszając się do festiwalu automatycznie akceptują wszystkie warunki regulaminu 

konkursu. 

9) Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r.  o  ochronie  danych osobowych,  tj.  Dz.  u.  z  2014 r.,  poz.  1182 ze  zm.)  zawartych  w

formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji i promocji Festiwalu.

10) Przesłanie  podpisanego  formularza  zgłoszeniowego  jest  jednocześnie  wyrażeniem  y  na

wykorzystanie  swojego  wizerunku/wizerunku  dziecka  utrwalonego  podczas  realizacji

Festiwalu w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

           KONTAKT DO ORGANIZATORA :
            

– Elżbieta Machowska   609781601

– Zbigniew  Iłowski       603687966


