ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Chojnie.

TERMIN KONKURSU
22.05.2021 r. - Sala widowiskowa Centrum Kultury w Chojnie, godz. 10:00.

CELE KONKURSU







Popularyzacja polskiej piosenki,
prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
wspieranie i dostrzeganie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie,
promocja i łączenie środowiska lokalnego,
tworzenie tradycji kulturowych artystycznych i społecznych,
integracja uczestników festiwalu, instruktorów i opiekunów.

FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ W II ETAPACH
I etap – zgłoszenia w formie nagrań wideo do dnia 23.04.2021 r.
II etap – przesłuchania konkursowe na żywo oraz koncert laureatów dnia 22.05.2021 r.

ZASADY UCZESTNICTWA


Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie karty zgłoszenia, zgody na
przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia wraz z nagraniem wideo w postaci
linku (nagranego za pomocą telefonu lub kamery) do piosenki zgłoszonej w festiwalu,



















zamieszczonej na platformie YouTube w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2021r.
na adres kontaktckchojna@gmail.com;
laureaci miejsc 1-3 II edycji festiwalu, są zwolnieni z wysyłania nagrań i zostają
zakwalifikowani do festiwalu na postawie karty zgłoszenia;
każdy wykonawca przygotowuje jedną piosenkę z repertuaru: Maryli Rodowicz,
Urszuli Sipińskiej lub Seweryna Krajewskiego;
dopuszcza się tylko i wyłącznie utwory napisane specjalnie dla i przez ww. artystów
i wykonywane przez nich w oryginalne;
nie dopuszcza się wykonywania coverów, utworów śpiewanych w duecie przez ww.
artystów oraz w przypadku Seweryna Krajewskiego utworów z repertuaru
Czerwonych Gitar;
festiwal przeznaczony jest dla solistów, którzy wystąpią w trzech kategoriach
wiekowych (decyduje rok urodzenia): 11-13 lat,14-16 lat,17-21 lat;
uczestnicy wykonują piosenki przy półplaybackach lub z akompaniamentem;
dopuszcza się aranżacje z dogranymi chórkami;
uczestników mogą zgłaszać szkoły, domy kultury, inne jednostki kulturalne oraz
osoby prywatne;
każde zgłoszenie, które wpłynie będzie potwierdzone drogą mailową;
do przesłuchań konkursowych zostanie zakwalifikowanych łącznie 60 uczestników
w 3 kategoriach wiekowych. Organizator opublikuje listę do dnia 30.04.2021 r.;
po opublikowaniu listy zakwalifikowanych uczestników, nie ma możliwości zmian
w repertuarze;
zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa
wpłatą akredytacji w wysokości 50 zł od uczestnika do dnia 7.05.2021 r. na konto
organizatora tytułem: Festiwal Gwiazd + imię i nazwisko uczestnika.
Nr konta: 35 9370 0007 0009 4214 2000 0001;
w dbałości o sprawny przebieg festiwalu prosimy o przesłanie wraz z potwierdzeniem
opłaty akredytacyjnej, podkładu muzycznego w wysokiej jakości do dnia 7.05.2021 r.
Podkłady zostaną trwale usunięte po zakończeniu festiwalu i nie będą
wykorzystywane przez osoby trzecie;
laureat nagrody Grand Prix ma prawo uczestniczyć w festiwalu, bez możliwości
ponownego zdobycia głównej nagrody.

REPERTUAR, OCENA, NAGRODY







Niezależne jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów
konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję,
muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny;
jury przyzna nagrodę Grand Prix w wysokości 1000 zł, miejsca od I do III
w wysokości 500 zł, 400 zł i 300 zł. Wyróżnienia i nagrody specjalne w każdej
kategorii wiekowej;
każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo statuetki,
dyplomy, nagrody finansowe lub rzeczowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE











Festiwal zakończy się wręczeniem nagród oraz koncertem laureatów ok godziny
17:00;
uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się na czas pobytu
indywidualnie;
organizator w dniu konkursu zapewnia wszystkim uczestnikom festiwalu bezpłatny
obiad w restauracji Ratuszowa (mieszcząca się w budynku Centrum Kultury);
na uczestników czekają dodatkowe atrakcje i niespodzianki;
organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne;
festiwal będzie promowany przez lokalne media;
wszelkie informacje związane z festiwalem będą publikowane na stronie festiwalu;
wszelkie pytania dotyczące udziału w festiwalu i repertuaru prosimy kierować
mailowo na kontaktckchojna@gmail.com lub telefonicznie w środy i w piątki w
godz. 11-13;
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

BIURO ORGANIZACYJNE
Centrum Kultury w Chojnie
Plac Konstytucji 3-go maja (1)
74-500 Chojna oraz
tel. 91 402 20 01,
email: kontaktckchojna@gmail.com
www: facebook.com/OFGPE/ oraz www.ckchojna.pl

