REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACYJNE
LUBUSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
Eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki „Scena Dziecięca” odbędą się
5 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury
CELE PROGRAMU
* Promocja, integracja i diagnoza najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu
artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujących program,
* Prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz młodych grup wokalnych,
* Inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej,
* Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji muzycznej,
* Tworzenie warunków do rozwijania aktywności wokalnej wśród młodych,
* Promocja twórczości solistów oraz grup wokalnych, a także tworzenie możliwości wymiany,
doświadczeń między instruktorami muzycznymi.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Do udziału w Lubuskim Festiwalu Piosenki zapraszamy solistów oraz wszelkie grupy wokalne
lub wokalno-instrumentalne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach
zajmujących się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży.
Lubuski Festiwal Piosenki „Scena Dziecięca” podzielony jest na dwie grupy:

grupa I – roczniki 2008-2011 oraz dzieci młodsze,

grupa II – roczniki 2005-2007
Zespół uczniów w różnym wieku zakwalifikowany zostaje do tej części Lubuskiego Festiwalu
Piosenki, z której rocznikowo pochodzi większość uczniów.
2. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach wykonawczych:

soliści piosenkarze,

duety i zespoły wokalne (3-8 wykonawców).
3. Uczestnicy a także ich opiekunowie – instruktorzy i nauczyciele, przyjeżdżają na koszt własny
(lub placówki delegującej).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U.z 2016r. poz.922/.
2. Przygotowanie do prezentacji dwóch piosenek, o łącznym czasie do 8 min.
Jury ma prawo skrócenia występów uczestników prosząc o wykonanie jednego z dwóch
przygotowanych utworów.
3. Dobór repertuaru powinien być adekwatny do wieku wykonawcy.
4. Przynajmniej jeden z utworów powinien być wykonywany w języku polskim.
5. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniator lub sekcja rytmiczna (do 5 osób).
6. Wykonawcom nie wolno zmieniać repertuaru w kolejnych
7. Akompaniament w postaci nagrania musi być zarejestrowany na płycie CD w formacie audio.
Nieprawidłowo zarejestrowany podkład uniemożliwia występ.
KRYTERIA OCENY
1. Poziom artystyczny wykonywanych utworów /własna interpretacja wokalna, interpretacja tekstu,
dykcja/.
2. Dobór repertuaru do wieku wykonawcy.
3. Ruch sceniczny.
4. Jakość akompaniamentu/podkładu.
PRZEGLĄD GMINNY

1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie gminnym jest nadesłanie karty zgłoszenia w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2018 na adres:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
e-mail: LFP2018@szdk.pl
2. Każda szkoła, placówka deleguje na konkurs gminny:
* do 3 wykonawców (solistów) w poszczególnej grupie wiekowej,
* 1 duet, zespół wokalny
3. Jury eliminacji gminnych typuje do udziału w przeglądzie powiatowym najwyżej 3
wykonawców /solistów/ łącznie w grupie wiekowej I i II - /Scena Dziecięca/. Zespoły wokalne
kwalifikowane są poza limitem /max. 2/ bez względu na kategorię wiekową.
4.W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wysokim poziomem artystycznym prezentacji,
Rada Artystyczna może zadecydować o zwiększeniu limitu. Decydujący głos w tej kwestii
przysługuje organizatorom.
5.Laureaci finału wojewódzkiego z 2. poprzednich edycji, otrzymują obligatoryjnie nominację
do finału wojewódzkiego w kategorii „SuperLaureat”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych
nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorom.
Uczestnicy PRO ARTE 2018 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.
922) zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji i promocji PRO ARTE 2018 oraz
promocji innych działań realizowanych przez Szprotawski Dom Kultury oraz Regionalne Centrum
Animacji Kultury. Jednocześnie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
podczas realizacji programu PRO ARTE 2018 w materiałach promocyjnych i informacyjnych
SzDK i RCAK.
Administratorem danych osobowych uczestników eliminacji gminnych Lubuskiego Festiwalu
Piosenki jest Szprotawski Dom Kultury.

