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REGULAMIN
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Śremska Nuta”
Śrem 2020
10 października 2020 r.

1. ORGANIZATOR:
Śremski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
Miejsce Przesłuchań Festiwalowych: Sala Widowiskowa przy Katolickim Centrum
Edukacji i Kultury, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem
Pomysłodawca i Koordynator Festiwalu: Julia Bartkowiak,
juliabartkowiak93@wp.pl, nr tel. +48 782 044 491.
2. CELE:
a) popularyzacja polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży,
b) promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
d) stworzenie warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów dziecięcych
i młodzieżowych,
e) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród
dzieci i młodzieży,
f) wyszukiwanie młodych talentów i otoczenie ich opieką.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie udział mogą wziąć soliści w wieku od 8 do 20 lat (roczniki 2000-2012),
którzy wykonują utwór po polsku, powstały w XXI wieku, polskiego kompozytora
oraz polskiego autora tekstu.
4. KATEGORIE WIEKOWE:
Przesłuchania odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
- 8 do 11 lat;
- 12 do 15 lat;
- 16 do 20 lat.
O przydziale solisty do grupy decyduje rok urodzenia.
5. OCENA:
Jury dokona oceny występujących podmiotów wykonawczych wg następujących
kryteriów:
a) dobór repertuaru i jego wartość artystyczna,
b) technika wokalna,
c) interpretacja,
d) dykcja,
e) ogólny wyraz artystyczny.
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6. JURY: (skład Jury zostanie ujawniony w późniejszym terminie) wyłoni laureatów
w każdej kategorii wiekowej; komisja ma prawo dowolnie rozporządzać
przyznawanymi miejscami; decyzje komisji są ostateczne.
7. Festiwal składa się z dwóch etapów:
Pierwszy etap to przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z nagraniem demo utworu,
zadeklarowanego na karcie zgłoszeniowej. Na podstawie nagrań demo, w każdej
grupie wiekowej, zostaną wyłonieni finaliści Festiwalu, którzy będą walczyć
o podium festiwalu w swojej grupie wiekowej. Przesłuchania Finalistów kończy
Koncert Galowy Laureatów.
8.

ZASADY UCZESTNICTWA:
a) od dnia 20.06.2020 r. - do dnia 13.09.2020 r. , na adres email:
sremskanuta@wp.pl należy przesłać:
1. kartę zgłoszeniową wraz z nagraniem demo wybranego utworu,
2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
b) na podstawie nagrań demo, wybrana wcześniej komisja, zakwalifikuje finalistów
Festiwalu, którzy będą mieli możliwość zdobycia głównych nagród,
c) o zakwalifikowaniu się do Finału Festiwalu, uczestnicy zostaną poinformowani
najpóźniej do dnia 30.09.2020 r.,
d) finaliści wykonują w konkursie piosenkę zadeklarowaną na karcie
zgłoszeniowej,
e) wykonawcy prezentują piosenki przy półplaybackach (wysłanych na adres email:
sremskanuta@wp.pl po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do Finału)
lub przy żywym akompaniamencie (zespół akomp. może liczyć maksymalnie dwie
osoby),
f) kolejność przesłuchań w danej kategorii wiekowej zostanie ustalona drogą
losowania,
g) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika do finału, należy
pokryć koszt akredytacji uczestnika – 50zł (w ramach akredytacji zagwarantowany
jest poczęstunek i napoje w dniu 10 października).
Akredytację należy uiścić do 05.10.2019 r. na konto Organizatora – Śremski
Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, SBL 53 9084 0003 0000 1552
2000 0001 . Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie
i organizator ma prawo powołać wykonawcę z listy rezerwowej. Organizator na
życzenie może wystawić rachunek. W tym celu prosimy o kontakt pod adres mailowy
księgowości: ksiegowosc@sok-srem.pl,
h) chęć skorzystania z posiłku (obiad) należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej,
koszt obiadu 10zł. Obiady będą wydawane na miejscu wydarzenia,
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i) koszty przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia pokrywa uczestnik lub instytucja
delegująca,
j) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie, akredytacja nie podlega
zwrotowi,
k) koszty ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca (przy
chęci noclegu możliwy rabat 30% - informacje u koordynatora festiwalu).
9. PROGRAM FINAŁU:
10 października 2020:
- przesłuchania konkursowe od godziny 10:00.
- próby mikrofonowe dla chętnych z kategorii I oraz II – od godziny 8:00.
- próby mikrofonowe dla chętnych z kategorii III – w przerwie po I oraz II kategorii.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ KONCERTÓW LAUREATÓW –
10.10.2020 r. DOKŁADNA GODZINA ZOSTANIE PODANA
W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
GODZINOWY PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH WYSTĘPÓW ZOSTANIE
OPUBLIKOWANY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
10. NAGRODY:
a) GRAND PRIX – statuetka, nagroda rzeczowa,
b) zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc w poszczególnych kategoriach
otrzymują pamiątkową statuetkę i nagrody rzeczowe,
c) jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.
Każdy uczestnik festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa i upominek.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) kolejność przesłuchań festiwalowych, bezpośrednio po losowaniu, zostanie
przesłana na pocztę elektroniczną uczestników bądź opiekunów,
b) każdy uczestnik festiwalu powinien być w miejscu imprezy najpóźniej pół
godziny przed planowanym rozpoczęciem przesłuchań w danej kategorii
wiekowej,
c) wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator,
d) POTWIERDZENIEM UDZIAŁU W PRZESŁUCHANIACH FINAŁOWYCH
jest wpłata akredytacyjna. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału
w festiwalu i na to miejsce zostanie powołana osoba z listy rezerwowej,
e) materiały zarejestrowane przez organizatora podczas trwania festiwalu są
własnością Organizatora Festiwalu,
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f) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finału bądź lokalizacji
Festiwalu w granicach miasta Śrem.
KAŻDY UCZESTNIK JEST PROSZONY O ZABRANIE ZE SOBĄ AKTUALNEJ
LEGITYMACJI SZKOLNEJ BĄDŹ DOWODU OSOBISTEGO.
ZAPRASZAMY!!!
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