Regulamin
II Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Czerwone Jabłuszko" Żychlin 2020.
1. Organizator festiwalu
Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie przy ulicy
Fabrycznej 3, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji
i przeprowadzenia Festiwalu.
2. Cele festiwalu
◦
◦
◦
◦

Prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z dziećmi.
Popularyzacja piosenki dziecięcej.
Zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności.

3. Uczestnicy festiwalu
Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat i adresowany do przedszkoli
oraz klas I-VIII Szkół Podstawowych. Uczestnicy Festiwalu biorą udział w określonych
kategoriach na podstawie daty urodzenia:
◦ kategoria I: 3-4 lata (Przedszkola)
◦ kategoria Il: 5-6 lat (Przedszkola)
◦ kategoria III: 7-9 lat (klasy 1-3 Szkoły Podstawowej)
◦ kategoria IV: 10-12 lat (klasy 4-5 Szkoły Podstawowej)
◦ kategoria V: 13-15 lat (klasy 6-8 Szkoły Podstawowej)
Do Festiwalu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Rodzice / Opiekunowie z chwilą wyrażenia
zgody na przystąpienie do Festiwalu akceptują postanowienia regulaminu.
4. Przebieg festiwalu
Wypełnione karty zgłoszeniowe w formie e-maila przyjmowane są do 25 maja 2020 roku
na adres: stowarzyszenie@zedek.pl
W mailu należy uwzględnić następujące informacje:
◦ Imię i nazwisko dziecka,
◦ Data urodzenia,
◦ Szkoła lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko,
◦ Imię i nazwisko opiekuna,
◦ Telefon kontaktowy,
◦ Tytuł piosenki.

Do udziału w Festiwalu uprawnia wysłanie w określonym w regulaminie terminie karty
zgłoszeniowej oraz nagrania (prezentacji).
Termin nadsyłania gotowych nagrań upływa 5 czerwca bieżącego roku.
Każdy zgłoszony solista może wykonać i przesłać jedną piosenkę. Piosenka wykonywana jest
przy akompaniamencie podkładu muzycznego bądź a capella (czyli sam śpiew bez
akompaniamentu). Repertuar wykonywanego utworu jest dowolny, z zastrzeżeniem, że
piosenka powinna mieścić się w definicji piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku
i możliwości wokalnych dziecka. Wykonania nagrywamy telefonem komórkowym, aparatem
bądź kamerą w formacie mp4. Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5
minut.
Wyniki konkursu zostaną podane 8 czerwca bieżącego roku na stronie organizatora
Festiwalu, oraz profilu facebook Żychlińskiego Domu Kultury.
Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując
się następującymi kryteriami: Dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacja
i oryginalność wykonania) ogólne wrażenie artystyczne, prezentacja, pomysłowość. Decyzje
Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.
Festiwal ma charakter konkursu. Jury przyznaje jedną nagrodę za najlepsze występy
w każdej kategorii wiekowej - miejsca (od 1 do 3).
Nagrodami w konkursie w kategorii I-III są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki.
Nagrodami w kategorii IV-V są nagrody pieniężne tj. I miejsce: 150 zł, II miejsce 100zł,
III miejsce 50 zł; oraz pamiątkowe statuetki.
Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych.
Każdy zgłoszony solista otrzyma pamiątkowy dyplom.
5. Postanowienia końcowe
◦ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
◦ Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator.
◦ Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość
wręczenia nagród. Nagrody będzie można odbierać w Żychlińskim Domu Kultury po
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
◦ Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej i facebooku.
◦ Koordynatorem konkursu jest Witold Figurski, tel. 507 436 165.

