REGULAMIN
I. Organizator;
Piski Dom Kultury w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 16, tel./fax.. 87 423 26 75, e - mail:

pdkpisz@op.pl
II. Zasady uczestnictwa
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież i dorosłych
•

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie dostarczonych materiałów na
nośnikach CD i MD, (dwa utwory)

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji
i przesłuchań wybranych wykonawców przed konkursem głównym

•

Wraz z materiałem muzycznym należy przesłać
podając autora i kompozytora utworu oraz kartę zgłoszenia

•

W konkursie mogą być wykonywane tylko utwory w języku polskim

e) Ogólny wyraz artystyczny.
VI.

Organizacja festiwalu

1. Festiwal odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. w sali widowiskowej
Piskiego Domu Kultury w Piszu.
2. Eliminacje do festiwalu odbędą się w sali widowiskowej Piskiego Domu Kultury
w dniu 30 listopada 2018 r.
3. Osoby chętne do wzięcia udziału w eliminacjach powinny zgłosić swój udział do 26 listopada 2018 r.
wysyłając kartę zgłoszenia: pocztą, e-mailem lub osobiście
4. Koszt akredytacji uczestnika w Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą Nutę Pisza wynosi 10 zł, płatne w dniu
konkursu tj 30 listopada 2018 r. przed eliminacjami.
5. Każdy uczestnik w eliminacjach i w fazie finałowej festiwalu wykonuje jedną z pośród dwóch
przygotowanych wcześniej piosenek
z akompaniamentem, półplaybackiem lub a'capella.
6. Dopuszczalne nośniki półplaybacków to:
a) CD
b) MD

III. Cele;

c) z żywym akompaniamentem
7. Przyjazd i ubezpieczenie uczestnika - na koszt własny lub instytucji delegującej.

a) Popularyzacja piosenki polskiej w środowisku regionalnym,
b) Stworzenie warunków do szerokiej prezentacji twórczości wokalnej i muzycznej.

8. Organizatorzy biorą odpowiedzialność tylko za uczestników festiwalu będących w obiekcie Piskiego Domu
Kultury.

c) Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie rozpowszechniania śpiewu i aranżacji instrumentalnej
wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych.

9.W Koncercie Galowym wystąpią laureaci festiwalu i wykonawcy wytypowani
przez organizatora.

d) Wyszukiwanie talentów i otoczenie ich opieką artystyczną,
IV. Kategorie wiekowe;

VI. Program;
11.00-12.00- grupa wiekowa 6-7 lat

Konkurs odbędzie się w określonych grupach wiekowych:
a)

b)
c)
d)

dziecięca:
-Igr. 6-7 lat
-II gr. 8-10 lat
-III gr.11-13 lat
młodzieżowa
 IV gr. 14-16 lat
kategoria open
kategoria zespoły

12.00-13.00- grupa wiekowa 8-10 lat
13.00-14.00- grupa wiekowa 11-13 lat
14.00-15.00- grupa wiekowa 14-16 lat
15.00-16.00- kategoria zespoły
16.00-17.00- kategoria open

V. Ocena;

17:00-18:00- przerwa

Jury oceniać będzie:
a) Dobór repertuaru,

18.00 – Koncert laureatów

b) Interpretację,
c) Muzykalność,
d) Warunki głosowe,

