Honorowy Patronat
Wójta Gminy Grębocice

REGULAMIN

II DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI POLSKIEJ
„Gdzie Ci artyści szaleni”
05.02.2020r.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Wyjątkowo w tym roku Festiwal odbędzie się w formie online ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.
2. Organizatorem II Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci artyści szaleni” zwanego dalej
„Festiwalem” jest SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach zwana
w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
3. HONOROWY PATRONAT NAD FESTIWALEM SPRAWUJE WÓJT GMINY GRĘBOCICE - Pan
Roman Jabłoński.
4. Festiwal przeznaczony jest dla szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.
5. Szkoła zgłasza maksymalnie po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
6. CELE KONKURSU:


promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży,



popularyzacja twórczości artystycznej z lat 70,80 i 90-tych,



wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,



prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.
§ 2 Przebieg Festiwalu

1. Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla solistów, bez towarzyszenia chórków „na żywo”.
2. Uczestnik jest zobowiązany przygotować jeden utwór w języku polskim skomponowanym
w latach 70, 80 lub 90-tych.
3. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści, elementów promujących używki. Piosenka
nie może być w klimacie disco-polo, rapu czy hip-hopu.
4. Niedozwolone jest śpiewanie z towarzyszeniem playbacku.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 18 stycznia 2021 r., które powinno zawierać:


kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną i zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, którą należy przesłać na
adres e-mail: festiwalpiosenkipolskiej@gmail.com



link do nagrania video zamieszczonego na serwisie YouTube – prywatnym kanale (materiał video powinien
przedstawiać uczestnika wykonującego wybrany utwór). Film musi być zrealizowany powszechnie

dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia w układzie
poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod
obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także
podkład lub akompaniament własny. Film musi mieć zawarte w nazwie Gdzie Ci artyści szaleni 2021 – imię
nazwisko, klasa, miejscowość.
6. Nagranie nie powinno być dłuższe niż 5 minut, dopuszczone jest nagranie chórków w podkładzie
7. W przesłuchaniach konkursowych wystąpią wykonawcy zakwalifikowani po przesłuchaniu nadesłanych
nagrań przez Radę Artystyczną. Wyniki kwalifikacji opublikowane zostaną na stronie www.spgrebocice.pl
oraz na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/szkolagrebocice/ - do dnia 22.01.2021 r.
8. Repertuar umieszczony na karcie zgłoszenia jest ostateczny i nie może ulec zmianie.
9. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:


Szkoła podstawowa I-II– soliści,



Szkoła podstawowa III-IV – soliści,



Szkoła podstawowa klasy V-VI – soliści.



Szkoła podstawowa klasy VII-VIII – soliści.

10. KRYTERIA OCENY:


dobór repertuaru stosowny do wieku,



umiejętności wokalne wykonawcy,



stopień trudności, interpretacja, gra aktorska,



ogólny wyraz artystyczny.

11. Ogłoszenie werdyktu jury odbędzie się dnia 05.02.2021 w formie wystąpienia Przewodniczącego Jury
podczas nagrania video udostępnionego na kanale YouTube. Podczas prezentacji wyświetlone zostaną
nagrania laureatów Festiwalu.
12. Odebranie dyplomów, statuetek i nagród odbędzie się osobiście w sekretariacie szkoły.
13. Uczestnicy zgłoszeni do Festiwalu muszą podpisać zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Grębocicach. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny. Zgoda stanowi
załącznik do regulaminu.
§ 4 Nagrody
1. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy, statuetki i nagrody w postaci rzeczowej.
2. Jury przyzna Grand Prix Festiwalu.
3. Zdobywca Grand Prix Festiwalu nie może brać w nim udziału.
4. Decyzje dotyczące miejsc i nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu.
2. W przypadku niespełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć
Uczestnika z Festiwalu z przyczyn formalnych.
3. Kwestie nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Wszelkie pytania na temat festiwalu udziela Anna Matijczak pod nr tel. 664 307 267.

