26 października 2019 r.
Dom Kultury Małogoszcz

XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży
„Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu
Organizator
Dom Kultury w Małogoszczu
Patronat Honorowy
Starosta Powiatu Jędrzejowskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Patronat medialny
Radio „Kielce”
Radio FaMa
Echo Dnia
Gazeta Jędrzejowska
Telewizja Świętokrzyska
Uczestnicy
W festiwalu mogą wziąć udział soliści w następujących kategoriach wiekowych :
do 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 18 lat
(kwalifikacji do danej kategorii dokonujemy na podstawie ROKU URODZENIA SOLISTY)

9.
Soliści przyjeżdżają na przesłuchania z własnym półplaybackiem (zarejestrowanym
w formacie audio na płycie CD-R) na koszt własny lub instytucji patronującej.
10. Każdy uczestnik Festiwalu zapozna się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wyrażenie stosownych zgód
w tym zakresie. W przypadku braku wyrażenia zgody Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy wzięcia udziału przez Uczestnika w Festiwalu, gdyż dane te są niezbędne do
realizacji celu statutowego Domu Kultury. Wszelkie informacje znajdują się
na karcie zgłoszenia.
11. Uczestnicy Festiwalu oraz osoby im towarzyszące ubezpieczają się we własnym zakresie
12. Zdobywca Grand Prix z roku ubiegłego nie może brać udziału w roku bieżącym.
Informacje ogólne
1. Po zakwalifikowaniu do festiwalu każdy solista zobowiązany jest:
- wpłacić akredytację od uczestnika w kwocie 80.00zł w nieprzekraczalnym
terminie do 21 października 2019 r. przelewem bądź przekazem na konto :
BS o/Małogoszcz nr.82 8493 0004 0100 0600 0202 0001 .
Dom Kultury
ul.11 Listopada 17
28-366 Małogoszcz

Termin
26 października 2019 r.

- rachunki do odbioru w dniu festiwalu. W przypadku rezygnacji z udziału
w festiwalu po dokonaniu wpłaty, akredytacja nie będzie zwracana.

Miejsce
Dom Kultury w Małogoszczu
Zasady regulaminowe
1. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki (o różnym charakterze) z półplaybackiem
wykonywane w języku ojczystym dostosowane do wieku wykonawcy. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu dotyczące ilości prezentowanych
piosenek podczas przesłuchań konkursowych. Podczas Festiwalu uczestnik wykonuje
jeden utwór (z dwóch zgłoszonych), drugi ewentualnie na życzenie Jury.
2. Kwalifikacja do udziału w Festiwalu odbędzie się po przesłuchaniu nagrań demo (mp3)
nadesłanych
na
adres
Organizatora
(lub
adres
mailowy:
impresariat.malogoszcz@gmail.com) wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1)
w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2019 r.
3. Dana placówka może zgłosić maksymalnie trzech solistów w danej kat. wiekowej.
4. Kwalifikacji wstępnej na podstawie przesłanych utworów dokonuje Komisja
Artystyczna powołana przez Organizatora.
5. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.dk.malogoszcz.eu po 18 października 2019 r.
6. Zmiany repertuarowe po 18 października 2019 r. możliwe będą za zgodą Organizatora.
7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
8. Jury Festiwalu oceniać będzie: umiejętności wokalne wykonawców, muzykalność, dobór
repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

1.
2.
3.
4.

Nagrody:
Nagroda główna Grand Prix – Lafarge – ufundowana przez dyrektora
Cementowni Małogoszcz
I,II,III miejsca w poszczególnych kategoriach - nagrody pieniężne
Pamiątkowe statuetki za Grand Prix i I miejsca
Nagrody specjalne i wyróżnienia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminowych
bez podania przyczyny.
Biuro festiwalu
Dom Kultury
ul. 11 Listopada 17, 28-366 Małogoszcz
tel.fax (0-41) 3855193
e-mail: dkmalogoszcz@op.pl
www.dk.malogoszcz.eu

