X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej
„Niezapomniane Przeboje Polskiej Sceny Muzycznej”
21 października 2017 r. - Teatr Zdrojowy im. F. Chopina (Dworek Chopina)
w Dusznikach-Zdroju

I.

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
ul. Zdrojowa 8
57-340 Duszniki-Zdrój
telefon: 74/ 8669 438

II.

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:
21 października 2017 r. (sobota) godz. 11:00, próby festiwalowe godz. 9:00 –
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina (Dworek Chopina) w Dusznikach-Zdroju –
Park Zdrojowy.

III.

CELE:
1. Popularyzacja śpiewu, jako formy rozwoju i ekspresji.
2. Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych młodzieży.
3. Promocja talentów.
4. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wykorzystania
potencjału wokalnego.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w Festiwalu zgłaszać się mogą: soliści i duety. Wykonawcy
zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
a) kategoria I – od 10 do 12 lat
b) kategoria II – od 13 do 15 lat
c) kategoria III – od 16 do 19 lat
2. Wykonawcy podczas Festiwalu prezentują jeden utwór, którego długość nie
przekracza 5 minut.
3. Solistom i duetom może towarzyszyć akompaniator.
4. Dopuszcza się możliwość wykorzystania półplaybacku, zapisanego na
płycie CD lub pendrive w formacie mp3.

5. Podczas Festiwalu oceniane będą wyłącznie utwory polskich twórców,
wykonywane w języku polskim.
6. Wykonawcy zgłaszający swój udział w Festiwalu zobowiązują się do
przesłania do dnia 18.10.2017 r. (decyduje data wpływu) wypełnionej karty
zgłoszenia na adres:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
ul. Zdrojowa 8
57-340 Duszniki-Zdrój
lub mailowo: kultura@duszniki.pl
V.

KRYTERIA OCENY:
1. Walory głosowe.
2. Dobór repertuaru.
3. Interpretacja piosenek, innowacyjność i naturalność.
4. Dykcja i ogólna prezentacja sceniczna.

VI.

NAGRODY:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej
kategorii. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VII.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Kolejność prezentacji ustala organizator.
2. Organizator zapewnia fortepian, nagłośnienie i oświetlenie.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz ich opiekunowie koszty przejazdu i pobytu
pokrywają we własnym zakresie.
4. Prezentacje festiwalowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Decyzja jury jest ostateczna.
5. Kontakt do organizatora: kultura@duszniki.pl lub tel. kom. 515 159 735.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

