XXIV Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy”
R EGUL AM IN
1.

Organizator

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357-52-13
e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl
2. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy (soliści) startują w czterech kategoriach:
 przedszkolaki, uczniowie klas „O”
 uczniowie klas I-III SP,
 uczniowie klas IV-VI SP,
 uczniowie klas VII-VIII SP, gimnazjaliści.
Każdy wykonawca w rundzie eliminacyjnej prezentuje jedną piosenkę z tekstem w języku polskim
(ok. 1,5 min.). Do prezentacji należy przygotować podkład muzyczny na płycie CD w formacie
AUDIO lub MP3. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie
trwania przesłuchań. W Finale wykonawca wykonuje tę samą piosenkę.
3.

Terminy

Eliminacje (przesłuchania) odbędą się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu (plac Klasztorny 2)
ELIMINACJE – 10 maja 2018 r. (czwartek):
- godz. 10.00 – przedszkolaki, uczniowie klas „O” i I-III SP,
- godz. 13.00 – uczniowie klas IV-VIII SP, gimnazjaliści.
Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć faxem, pocztą tradycyjną lub e-mailową bądź
dostarczyć

osobiście

na

adres

Organizatora

do

4

maja

2018

roku.

Prosimy

również

o wcześniejsze dostarczenie płyt w celu sprawdzenia ich bądź przygotowania do prezentacji.
Finał Festiwalu odbędzie się 3 czerwca 2018 r. (niedziela) o godz. 15.00 w muszli koncertowej
Parku Solankowego.

4. Przepisy ogólne
Wykonawców oceniać będzie JURY powołane przez Organizatora.
Kryteria oceny JURY: warunki głosowe, muzykalność, interpretacja, dykcja, ogólny wyraz
artystyczny, dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawcy.
Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci Festiwalu również
nagrody rzeczowe.
5. Uprawnienia organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych niniejszym
regulaminem. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

!!! PROSIMY O PRZEPROWADZENIE W SZKOŁACH ELIMINACJI WEWNĘTRZNYCH
I PRZESŁANIE DO NAS KART ZGŁOSZEŃ MAKSYMALNIE 3 FINALISTÓW PAŃSTWA ELIMINACJI!!!
DZIĘKUJEMY!!!

ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357-52-13
e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl
www.kck.inowroclaw.pl

Regulamin oraz karta zgłoszenia
– do pobrania ze strony www.kck.inowroclaw.pl
(w zakładce REGULAMINY KONKURSÓW)

