REGULAMIN
III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt.: ,,Bajeczne Melodie”
I.
CELE FESTIWALU:
1. Promocja dziecięcej aktywności artystycznej - okazja do zaprezentowania zdolności muzycznych
i artystycznych, możliwości konsultacji merytorycznej z członkami profesjonalnego Jury.
2. Wzmocnienie umiejętności wokalnych i interpersonalnych dzieci.
3. Kształtowanie otwartych postaw społecznych wśród młodych ludzi, nabycie umiejętności swobodnej
komunikacji, radzenia sobie ze stresem, właściwej prezencji oraz wyrażania emocji.
4. Integracja lokalnego środowiska.
II.
ZASADY ORGANIZACYJNE FESTIWALU:
1. Festiwal organizowany jest na zasadzie konkursu talentów o zasięgu powiatowym, adresowanym do
uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru w oparciu o piosenki z filmów i bajek dla dzieci.
3. Organizatorem festiwalu jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (zwane dalej PCK).
4. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez czytelne wypełnienie kart zgłoszeniowych (Zał. Nr 1) –
wypełniają zarówno przedszkola jak i szkoły podstawowe oraz:
➢ W kategorii dzieci przedszkolnych: Oświadczenia Rodo PCK (Załącznik nr 2) oraz
Oświadczenia RODO sponsora Festiwalu – Fundacji Górażdże (Zał. Nr 5);
➢ W kategorii uczniów szkół podstawowych: Oświadczenia Rodo PCK (Załącznik nr 2) oraz
Oświadczenia RODO sponsora Festiwalu – Fundacji Górażdże (Zał. Nr 5), a także
Oświadczenia o stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie
bądź zarażonymi COVID-19 (Załącznik nr 3 - dwustronnie)
➢ Dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
(ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie) w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 7
października (czwartek). Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.
➢ W dniu Festiwalu opiekunowie, którzy przyjdą z dziećmi oraz Jury zostanie poproszone na
miejscu o wypełnienie Zał. Nr 4.
5. Szczegółowe
informacje
na
temat
festiwalu
będą
na
bieżąco
umieszczane
na stronie internetowej PCK: www.centrum-kultury.eu .
6. Festiwal odbędzie się na sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul.
Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie) w dniu 21 października 2021 (czwartek).
7. W przypadku wystąpienia nowych okoliczności, związanych z ogłoszonym i trwającym na terenie RP
stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość realizacji festiwalu
w formule wyłącznie on-line lub do zmiany terminu realizacji wydarzenia.
8. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, zorganizowane zostaną
eliminacje, wyłaniające uczestników Festiwalu.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników festiwalu, Organizator zastrzega możliwość przedłużenia
terminu realizacji wydarzenia do 2 dni.
10. Uczestników i opiekunów w dniu wydarzenia obowiązują aktualne wytyczne GIS w związku z uczestnictwem w
wydarzeniu kulturalnym podczas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

III.
WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU:
1. Zgłoszeń uczestników mogą dokonywać przedszkola i szkoły podstawowe w 3 kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas I- III szkół podstawowych,
- uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych.
Dzieci przedszkolne:
2. Dzieci przedszkolne prezentują wybrany utwór w grupach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
nagranie piosenki i przesłanie nagrania w formie filmiku na adres: projekty@centrum-kultury.eu lub
animator@centrum-kultury.eu do 14 października 2021. Z uwagi na stan epidemii występy grupowe
przedszkolaków odbędą się wyłącznie zdalnie.
3. Nagrane utwory będą zaprezentowane Jury w dniu 21 października 2021. O decyzji JURY grupy
przedszkolne zostaną poinformowane telefonicznie.
Uczniowie szkół podstawowych:
4. Uczniowie szkół podstawowych prezentują wybraną piosenkę indywidualnie podczas przeglądu w dniu 21
października w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
5. Przedszkole może zgłosić do uczestnictwa w festiwalu dowolną liczbę grup przedszkolnych. Szkoła
podstawowa może zgłosić dowolną liczbę uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.
6. Każdy uczestnik indywidualny/grupa przedszkolna przygotowuje repertuar, składający się
z 1 piosenki, pochodzącej z filmów lub bajek dla dzieci.
7. Uczniowie szkół podstawowych, zobowiązani są dostarczyć podkład muzyczny do wykonywanego utworu
do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich najpóźniej do 14 października (czwartek) w
formie pliku przesłanego na adres email: animator@centrum-kultury.eu, projekty@centrumkultury.eu .W przypadku akompaniamentu konieczne wskazanie w karcie zgłoszeniowej rodzaju instrumentu
i kontakt przed festiwalem w celu ustalenia szczegółów technicznych. Organizator nie zapewnia wszystkich
instrumentów – dostępne jedynie pianino elektryczne.
8. Harmonogram poszczególnych turniejów dla szkół podstawowych, zostanie opublikowany 18.10.2021
r. na stronie internetowej PCK (www.centrum-kultury.eu). Listę startową Organizator wywiesi w dniu
przesłuchań.
IV.
OCENA PREZENTACJI:
1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
a) walory wokalne,
b) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych
uczestnika, jego wieku itd.),
c) interpretacja utworów (m.in. dykcja , emisja, ekspresja),
d) ogólny wyraz artystyczny.
3. Decyzja Jury jest ostateczna.
V.
NAGRODY
1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy eliminacji zobligowani są do wejścia na stronę internetową: www.centrum-kultury.eu
w celu monitorowania wszelkich informacji dot. przebiegu konkursu oraz zapoznania się z ważnymi
komunikatami nt. terminów przesłuchań itp. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z
Organizatorem pod nr tel. 77 412 30 13; promocja@centrum-kultury.eu , projekty@centrumkultury.eu, animator@centrum-kultury.eu.

2. Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie
bez podania przyczyn.
4. Regulamin dostępny jest na stronie www.centrum-kultury.eu oraz w Dziale Promocji Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
ORGANIZATOR

