REGULAMIN

I FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ
KORAL SONG

GMINNY DOM KULTURY W LIPNICY MUROWANEJ
32-724 LIPNICA MUROWANA
TEL. 14 6852108, E-MAIL: KULTURALIPNICA@WP.PL
WWW.KULTURALIPNICA.PL

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Festiwalu jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.
2. PATRONAT HONOROWY
Patronat honorowy nad Festiwalem objęła Małopolska Organizacja Turystyczna.
3. CELE
- promowanie polskiej piosenki, wartościowej literacko, artystycznie i wychowawczo,
- promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej,
- promocja młodych talentów oraz instruktorów i nauczycieli zajmujących się formami
wokalnymi,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie piosenki.
4. REPERTUAR
Obowiązkiem uczestników konkursu festiwalowego jest wykonanie w języku polskim
jednego, dowolnie wybranego utworu polskiego wykonawcy. Drugi utwór wykonują na
prośbę komisji artystycznej.
5. KATEGORIE UCZESTNIKÓW
Soliści w następujących kategoriach
a) 3 – 7 lat
b) 8 - 13 lat
c) 14 – 18 lat
Zespoły wokalne (skład do 6 osób) i duety
Uczestnicy mogą zgłaszać się na festiwal samodzielnie lub poprzez placówki kulturalne,
oświatowe, stowarzyszenia i inne.
6. TERMINY
22 maja 2016 r. – upływa termin zgłoszenia do udziału w konkursie,
5 czerwca 2016 r. – przesłuchania w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury
w Lipnicy Murowanej, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
14 sierpnia 2016 r. – Koncert Laureatów Festiwalu podczas Święta Gminy Lipnica
Murowana.
7. WARUNKI UDZIAŁU
W Festiwalu uczestniczyć mogą wykonawcy z województwa małopolskiego
kwalifikujący się do podanych kategorii wiekowych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- zgłoszenie udziału w konkursie w formie pisemnej czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz Oświadczenia Rodziców – załącznik nr 2 i przesłanie ich
drogą elektroniczną na adres kulturalipnica@wp.pl lub tradycyjną (adres na stronie
tytułowej) bądź dostarczenie kart osobiście do biura Gminnego Domu Kultury w Lipnicy
Murowanej,
- przygotowanie dwóch piosenek w języku polskim dowolnie wybranego polskiego
wykonawcy,

- prezentacja utworu (z podkładem muzycznym, a cappella lub własnym
akompaniamentem). Nie dopuszcza się obecności chórków oraz grup tanecznych.
Uczestnicy wykorzystujący do występu podkład muzyczny w formie MP3 lub audio
zobowiązani są do jego przesłania do Organizatora w terminie do 22 maja 2016 r. wraz
z opisem – tytuły utworów, imię i nazwisko wykonawcy (w celu wcześniejszego
sprawdzenia podkładów i przygotowania ich do prezentacji).
8. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
Prezentacje oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora.
Komisja oceni wykonawców według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka,
- emisja i dykcja,
- umiejętności wokalne,
- autorska interpretacja piosenek,
- osobowość artystyczna.
Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.
Komisja Artystyczna przyzna najlepszym wykonawcom miejsca, wyróżnienia, nagrody
oraz statuetki KORAL SONG.
Komisja Artystyczna wytypuje wykonawców do udziału w Koncercie Laureatów podczas
Święta Gminy Lipnica Murowana.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
9. INFORMACJE DODATKOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
- O godzinie występu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
- Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają instytucje delegujące bądź
uczestnicy we własnym zakresie.
- Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania występów na zdjęciach
fotograficznych oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych.
- Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

