REGULAMIN
„ DĘBICA ŚPIEWA - I POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
ROZŚPIEWANE PROMYCZKI”

Organizator
1. Organizatorem I Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Rozśpiewane
Promyczki, zwanym dalej Konkursem jest Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
2. Celem Konkursu jest:
- promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci,
- rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki,
- kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej,
- aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych, przedszkolnych.
3. Organizator zaprasza do współudziału w organizacji jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które chcą wnieść swój
wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację
Konkursu.
Czas i miejsce
1. Finał Konkursu odbędzie się 13 czerwca br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy przy ul. Sportowej 28.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany daty finału Konkursu z przyczyn
losowych.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym tj. urodzonych po
31.12.2002 r., zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie,
w terminie do 25 maja br. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach
zgłoszenia dostępnych jest na stronie www.uwierzwsiebie.pl
3. W Konkursie może wziąć udział solista, duet lub zespół do 5 osób maksymalnie.
Dobór repertuaru
1. Solista, duet lub zespół prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku
polskim, czas jej trwania nie powinien przekroczyć 5 minut.
2. Uczestnicy festiwalu przygotowują potrzebny akompaniament (podkład muzyczny na
płycie CD w formacie audio lub innym nośniku, instrument), można też śpiewać
a capella.
Jury
1. Organizator powołuje Jury według własnego uznania.
2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Jury
może zmienić ilość uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu.

3. Jury oceniać będzie:
- walory głosowe oraz muzykalność,
- interpretację utworu,
- ogólny wyraz artystyczny (strój, obycie ze sceną).
4. Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
5. Do Finału zostanie zakwalifikowanych 12 Półfinalistów.
6. Wszyscy Finaliści nagrają wspólną płytę w studio nagrań, zostaną również przyznane
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Przebieg konkursu
1. Konkurs przebiega bez podziału na kategorie wiekowe i artystyczne (solista, duet,
zespół do 5 osób).
do
25
maja
2010r.
2. Etap
I
nadsyłanie
zgłoszeń
Organizator do 28 maja zamieści na stronie www.uwierzwsiebie.pl listę
zakwalifikowanych uczestników Konkursu, wraz z terminem przesłuchań.
3. Etap II przesłuchania - półfinał konkursu odbędzie się 2 oraz 4 czerwca br.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy.
4. Lista zakwalifikowanych Finalistów zostanie zamieszczona na stronie
www.uwierzwsiebie.pl najpóźniej do 2 dni po ostatnich przesłuchaniach.
Postanowienia organizacyjne
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
2. Finalista ma obowiązek stawić się na konsultacje przed finałem Konkursu oraz
uczestniczyć w próbie, która odbywać się będzie w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru piosenek, jakie zaprezentują uczestnicy
Finału.
4. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie
odwołany.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania ani
wyżywienia uczestników.
6. Każdemu uczestnikowi na przesłuchaniach oraz Finale towarzyszy opiekun podany w
karcie zgłoszenia (rodzic, nauczyciel).
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audiowizualnej z przebiegu Konkursu
dla celów archiwalnych oraz prezentacji w mediach.
3. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora.

