REGULAMIN
Cel imprezy:

prezentacja, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego placówek
wychowania pozaszkolnego, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętej kultury muzycznej
i wychowania estetycznego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie
pracy z dziecięcymi zespołami artystycznymi

Organizator

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sącz

Termin:

02 czerwca 2021r. godz 09:00 (zastrzegamy sobie prawo zmiany godziny,
terminu, formy lub odwołania konkursu w związku z sytuacją
epidemiologiczną w kraju o czym organizatorzy będą informować

Miejsce

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sąc

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 21 maja 2021r. wyłącznie na załączonej karcie zgłoszenia
na adres organizatora: PMDK , 33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15, tel./
fax. 18-446-22-55, e-mail: pmdk@pro.onet.pl Regulamin i karta zgłoszenia
do pobrania na stronie: www.pmdkstarysacz.pl

Uczestnicy:

w festiwalu biorą udział zespoły reprezentujące wysoki poziom artystyczny
zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne.

Repertuar:

dowolny, dostosowany do charakteru zespołu i wieku uczestników

Czas występu

zespoły wokalne od 8 do 15 minut
zespoły wokalno-instrumentalne od 8 do 10 minut
zespoły instrumentalne do 8 minut

Kryteria oceny:

dobór repertuaru, emisja głosu, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny,
wartości wykonawcze

Finansowanie

koszty przejazdu na imprezę pokrywają jednostki delegujące zespoły
koszty organizacyjne, nagrody i wyżywienie zapewniają organizatorzy

Nagrody

Zespoły, które uzyskają wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów pozostałe zespoły –
dyplomy uczestnictwa.

Postanowienia

Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatoro
organizatorzy powołują komisję festiwalową. Organizatorzy zapewniają:
nagłośnienie estrady (pozostałe instrumenty zespoły posiadają własne).
Festiwal organizowany jest w formie konkursu jeżeli w danej konkurencji
zgłoszony będzie jeden zespół, to grupa ta wystąpi poza konkursem.
Szczegółowy program imprezy podany zostanie zainteresowanym w dniu
przyjazdu. Odbiór dyplomów i nagród możliwy jest do 30 czerwca.
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku.
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W festiwalu udział biorą placówki wychowania pozaszkolnego z terenu województwa
małopolskiego (PM, MDK, OPP).
:		

 


XXXVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznyc
im. Jana Joachima Czech
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskieg
Stary Sącz - 202

XXXVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznyc
im. Jana Joachima Czech
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskieg
Stary Sącz - 202
KARTA ZGŁOSZEŃ
Kategoria:* zespoły wokalne

wokalno-instrumentalne

instrumentaln

1. Nazwa zespoł
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Skład zespołu / imię i nazwisko, wiek, członków zespołu
………………………………………………………………………………………………...……………..
………………………………………………………………………………………………...……………..
………………………………………………………………………………………………...……………..
………………………………………………………………………………………………...……………..
………………………………………………………………………………………………...……………..
………………………………………………………………………………………………...……………..
3. Nazwa instytucji patronujące
………………………………………………………………………………………………...……………..
4. Dokładny adres, nr telefon
………………………………………………………………………………………………...……………..
5. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora, nr telefon
………………………………………………………………………………………………...……………..
6. Utwór
a) ………………………………………………………………………………………………...……………..
b) ………………………………………………………………………………………………..……………..
/ tytuł, imię i nazwisko kompozytora i autora tekstu lub wykonawcy, czas

7. Ilość osób (występujący + opiekun) ……………………………………………………………………
Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu

………………………………………………
/czytelny podpis
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*zaznacz właściwe

