I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BAJKOWA KRAINA” LUBAWA 2019

1.Organizator
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
Tel. (089) 645 26 68

2. Cele festiwalu:
- tworzenie warunków do rozwoju twórczości muzycznej
- konfrontacje dorobku artystycznego młodych wokalistów
- promocja działalności instruktorów i nauczycieli zajmujących się formami
wokalnymi

3. Termin i miejsce
1.06.2019r (sobota)
START godz.14.00
Miejsce: Łazienki Miejskie w Lubawie

4. Kategorie wiekowe
Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach wiekowych:




I kategoria – rocznik 2013 - 2009
II kategoria – rocznik 2008 - 2004
III kategoria – rocznik 2003 - 1999

Forma wokalna – SOLISTA

5. Warunki uczestnictwa



Konkurs skierowany jest wyłącznie do solistów. Uczestnik wykonuje jedną
piosenkę w języku polskim lub angielskim z kręgu muzyki bajkowej,
filmowej, serialowej lub musicalowej. Utwór może być wykonywany z
podkładem muzycznym (półplaybackiem) lub akompaniamentem własnym;
nie dopuszcza się pełnych playbacków.



Kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym należy nadesłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019r. na adres mailowy
festiwalmok@wp.pl



Wzór opisu podkładu muzycznego: kategoria, nazwisko i imię uczestnika,
tytuł piosenki. Dopuszcza się następujące formaty plików muzycznych: wave
oraz mp3.



Opłata akredytacyjna w wysokości 10,00 zł od uczestnika płatna w dniu
festiwalu.



Niedopełnienie powyższych warunków może skutkować brakiem kwalifikacji
do udziału w festiwalu.

6. Kryteria oceny
Wykonawców oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury, które będzie
zwracać uwagę na:
- jakość wykonania (czystość intonacyjną, dykcję, rozumienie tekstu)
- dobór repertuaru (piosenki dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych
uczestnika)
- ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość prezentacji, aktorstwo i sugestywność,
dowcip i poczucie humoru)

7. Przepisy ogólne
1) Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają na Festiwal na
własny koszt.
2) Za najlepsze, zdaniem jurorów wykonania przyznane będą miejsca i
wyróżnienia, za które laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy
wykonawcy otrzymają dyplomy za uczestnictwo oraz poczęstunek.
3) Werdykt Jury jest niepodważalny.
4) Sprawy nie ujęte w regulaminie prosimy konsultować z koordynatorem
festiwalu.

INFORMACJA:
Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie tel. (089) 645 26 68
lub
Sylwia Lewicka, tel. 784412584

KARTA ZGŁOSZENIA
I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BAJKOWA KRAINA” LUBAWA 2019

KATEGORIA WIEKOWA …………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO……………………….…………………………………………..

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁY UTWORU, KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU:
1. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA, TEL:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

POTRZEBY TECHNICZNE (m.in. rodzaj akompaniamentu)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
KRÓTKA INFORMACJA O WYKONAWCY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z:
1. Oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu festiwalu
2.Oświadczeniem, że informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia zostały podane
zgodnie ze stanem faktycznym.
3. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w
Karcie Zgłoszeniowej przez Organizatora festiwalu dla celów postępowania
konkursowego i celów marketingowych Festiwalu.
4. Wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych
(zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu.
5. Oświadczeniem o przeniesieniu na organizatorów Festiwalu prawa do korzystania
i rozporządzania artystycznym wykonaniem utworów zaprezentowanych podczas
Konkursu oraz korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i
we fragmentach w celu promocji MOK w Lubawie

............................................
data

……………………………………………………….
podpis opiekuna artystycznego

……………………………..………………………..
podpis opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
Tel. (089) 645 26 68

Uwaga! Prosimy o czytelne i precyzyjne wypełnienie karty!

