REGULAMIN
IX FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI O MIŁOŚCI
O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA
Organizatorzy:
• Biuro Promocji Gminy Chełm
• Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm
Cel festiwalu:
• tworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości dzieci i młodzieży,
• kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
• promocja osób utalentowanych muzycznie.
Terminy i miejsca:
• do 14 maja 2018 r. – Zgłoszenia do Festiwalu na Kartach Zgłoszeń
• 16 maja 2018 r. – Eliminacje w Ośrodku Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach.
• 27 maja 2018 r. nad Zalewem Żółtańce – Finał Festiwalu na XII Festynie „Dzieci Dzieciom” w
ramach koncertu charytatywnego na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Zasady uczestnictwa:
• W Festiwalu mogą brać udział soliści lub duety tzn. dwie osoby śpiewające (soliści nie mogą
występować w duetach, jak również członkowie duetów nie mogą występować, jako soliści).
• Eliminacje odbędą się w dwóch kategoriach: A (klasy IV – VI szk. podst.) oraz B (klasy gimnazjalne),
zarówno dla solistów, jak i duetów (w duetach do kategorii wiekowej brany będzie wiek starszego
uczestnika).
• Podkład muzyczny (tzw. „półplayback”) tylko z nośnika CD Audio lub pamięci USB (format wave,
mp3) lub akompaniament jednego instrumentu. Nie dopuszcza się pełnego playbacku.
Organizator nie odpowiada za jakość podkładu lub błędy techniczne.
• Wykonawcy w trakcie eliminacji wykonują jedną dowolną polską piosenkę, „której tematem jest
miłość”.
• Wytypowani przez Komisję uczestnicy przygotowują do Finału utwór wykonywany podczas
eliminacji. W przypadku, kiedy zakwalifikowane do finału utwory będą takie same, Komisja może
zaproponować uczestnikom wybór innego utworu.
Postanowienia organizacyjne:
• Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na Eliminacje i Finał z opiekunem na koszt własny.
• Organizator zapewnia salę, nagłośnienie i poczęstunek.
• Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora, zwracając
szczególną uwagę m.in. na dobór repertuaru, umiejętności wokalne, interpretację utworu, ogólny
wyraz artystyczny. Po eliminacjach Komisja wytypuje uczestników Finału.
Nagrody Finałowe:
• Statuetki Złotej, Srebrnej i Brązowej Róży Małego Księcia dla każdej kategorii oraz wyróżnienia
• Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, upominki.
Postanowienia końcowe:
• Sprawy nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Festiwalu.
• Karty Zgłoszeń, dokładnie wypełnione (do pobrania w Biurze Promocji Gminy, na stronie
www.gmina.chelm.pl – zakładka Festyn, Festiwal) należy dostarczyć do 14 maja 2017 r. osobiście,
przesłać faksem, pocztą na adres Biura Promocji Gminy (z dopiskiem Festiwal) lub emailem.
Urząd Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka
Biuro Promocji Gminy, tel. 82 5636553 w.38, fax: 82 563 77 93 kom. 509688103
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