REGULAMIN

„Świąteczne Sieradzkie”
1. Organizator:
Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego
ul. Tysiąclecia 3
98-200 Sieradz
2. Termin i miejsce:
Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska 19,
98 – 200 Sieradz (Teatr Miejski)
13.01.2019 – festiwal rozpocznie się o godzinie 10.00.
(od godziny 8.30 – próby)
godz. 18.00 - KONCERT Laureatów I miejsc, KONCERT
GWIAZDY
3. Patronat:
Imprezie patronuje Starosta Powiatu Sieradzkiego
4.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

6.
a)
b)

Cel imprezy:
Konfrontacja
dorobku
artystycznego
placówek
oświatowych i kulturalnych w powiecie sieradzkim,
a także nieprofesjonalnych grup artystycznych
Integracja wokół tematyki bożonarodzeniowej różnych
grup wykonawczych
Kultywowanie
tradycji
bożonarodzeniowego
kolędowania
Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni
kontakt ze sztuką,
Rozwijanie talentów estradowych
Konfrontacja pomysłów i różnorodności repertuaru
wokalnego,
Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja Miasta
i Powiatu Sieradzkiego
Warunki uczestnictwa:
W przeglądzie biorą udział dzieci, młodzież, dorośli
(również seniorzy) zrzeszone w placówkach oświaty
i kultury,
Uczestnicy dostarczają wypełnione karty zgłoszenia do
dnia 14.12.2018r. włącznie na adres Zespołu Placówek
Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiąclecia
3, 98 – 200 Sieradz wraz z roboczym nagraniem utworu
w dowolnym formacie, (nie muszą być nagraniami
studyjnymi, chodzi o krótką prezentację jednego
z utworów festiwalowych, nawet smartfonem ).
Nagrania przesłuchane zostaną przez Komisję powołaną
przez organizatora.
Informację o zakwalifikowaniu się do udziału
w Festiwalu organizator prześle do dnia 17 grudnia
2018r.
Po uzyskaniu informacji (pkt. c.) organizator podpisze
z podmiotem zgłaszającym umowę powierzenia danych
celem uzyskania od podmiotu zgłaszającego kart-zgód
(RODO), które podpisują wykonawcy lub w ich imieniu
rodzice lub opiekunowie prawni.
Każdy zakwalifikowany uczestnik wykona maksymalnie
2 utwory, których łączny czas nie może przekroczyć
8 minut.
Uczestnicy występują przy nagraniach własnych (płyta
CD, pendrive z opisanym numerem utworu) lub
akompaniamentem własnym.
Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć
organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
transmisji i rejestracji ich występu.
Robocze nagrania nadesłane na FESTIWAL nie
podlegają zwrotowi.
Osoby biorące udział w finale muszą okazać się
dokumentem stwierdzającym ich tożsamość.
Kategorie artystyczne prezentacji:
zespoły wokalne
soliści

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Kategorie wiekowe:
(7 – 10 lat)
(11 – 13 lat)
(14 – 16 lat)
(17 – 20 lat)
Dorośli i seniorzy

8. Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie według
następujących kryteriów:
1. dobór repertuaru,
2. interpretacja wokalna utworu,
3. ekspresja wykonania,
4. ogólny wyraz artystyczny.
9. Akredytacja:
Akredytacja od każdego uczestnika festiwalu (solisty) wynosi
25 zł, od każdego zespołu - 50 zł. Opłatę akredytacyjną
wnieść należy po otrzymaniu informacji od organizatora dot.
zakwalifikowania się do udziału w festiwalu. WPŁATY
PROSIMY DOKONYWAĆ w roku 2019 - do dnia 10
stycznia. (Konto: Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu
PKO SA O/SIERADZ 41 1020 2212 0000 5702 0371 9580)
10. Nagrody:
Jury przyzna nagrodę GRAND PRIX oraz inne nagrody
pieniężne i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Jury i Główny Organizator zastrzegają sobie
prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc
w Festiwalu bądź też przyznania ich równocześnie kilku
uczestnikom.
11. Inne uwagi:
a) W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega
sobie prawo decyzji, by uczestnicy wykonali jedną
(zamiast dwóch) prezentację konkursową
b) Organizator dysponuje sceną o wymiarach 9,61 szeroka
i 5,90 głęboka i zapewnia sprzęt nagłaśniający
i oświetlenie stałe dla wszystkich prezentacji
c) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
d) Organizator nie zapewnia posiłków
e) Uczestnik, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie,
wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie z jego
wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenosi prawa
autorskie do Materiału Zgłoszeniowego, zgodnie
z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszenia.
f) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z Ustawą RODO w zakresie
niezbędnym
do
przeprowadzenia
Festiwalu
i prawidłowej współpracy z Głównym Organizatorem,
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie
Zgłoszenia.
g) Wypełnione karty placówki delegujące uczestników
przesyłają na adres organizatora:
Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego
ul. Tysiąclecia 3
98-200 Sieradz
Wszelkie informacje dot. festiwalu:
- sekretariat placówki w godz. 8-16.00 - tel. 43 822 79 42
lub: p. H. Mamos-Cembrzyńska - tel. 792 040 810
p. Edyta Kulda – tel. 502 159 629

