


REGULAMIN
XII MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI ESTRADOWEJ „SOLO 2009”
09-11.10.2009r.

I. ORGANIZATOR:
Spółdzielcze Centrum Kultury
Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa
www.sck.bielawa.pl
Osoba odpowiedzialna: 
Paweł Kuźmicki
Kontakt:
Tel. (074) 834-06-50, fax. 834-06-56, kom. 691-599-226
pawel@sck.bielawa.pl

II. CELE:
Popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji.
Popularyzacja polskiej piosenki estradowej.
Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i estradowych.
Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży. 
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wykorzystania potencjału wokalnego.

III. ZASIĘG - OGÓLNOPOLSKI

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 
	W konkursie mogą brać udział soliści w wieku od 9-20 lat.

Wykonawcy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
	I kategoria - 9-12 lat, 
II kategoria - 13-16 lat,
III kategoria - 17-20 lat.
	Solista podczas festiwalu prezentuje dwa dowolne utwory polskich twórców w języku polskim, kwalifikujące się do piosenki estradowej, jednocześnie nie będących piosenką należącą do innego znanego festiwalu.
	Prosimy o nie korzystanie z podkładów i aranżacji ze znanych festiwali. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Mile widziana piosenka autorska.
	Podczas występu, wykonawca może korzystać z podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD lub z nie rozbudowanego akompaniamentu. Organizator zapewnia pianino elektryczne marki Yamaha oraz gitarę elektroakustyczną.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Do dnia 31.05.2009r. należy przesłać na adres organizatora, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagranymi dwoma utworami demo (zgłoszonymi na festiwal) na płycie CD.
Na podstawie nadesłanych materiałów Komisja Kwalifikacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu się uczestnika do konkursu.
Organizator do dnia 15.09.2009r. poinformuje uczestnika o zakwalifikowaniu się do konkursu drogą mailową, lista zostanie również opublikowana na naszej stronie internetowej.
 Zdobywcy nagrody Grand Prix z lat ubiegłych nie mogą brać udziału w konkursie.
Pełna odpłatność za udział w festiwalu od osoby wynosi 180,00 zł, w tym 60,00 zł z tytułu akredytacji (płatne w kasie organizatora w dniu Festiwalu) oraz 120,00 zł z tytułu zakwaterowania w Hotelu Pod Wielką Sową w Bielawie (dwa noclegi z 9-10 października, oraz z 10-11 października, płatne w hotelu). Uczestnik ma możliwość wcześniejszego zakwaterowania we własnym zakresie na własny koszt.



 Dane Hotelu:
      Hotel "Pod Wielką Sową"
ul. Wolności 134
58-260 Bielawa
tel. +48-(74) 8334-751-3
Fax. +48-(74) 8335-699
e-mail  http://www.polhotels.com/Walbrzych/Sowa/index2.htm 

W ramach ww. opłaty zagwarantowane jest wyżywienie:
piątek: bufet kanapkowy, kolacja
sobota: śniadanie, obiad, kolacja
niedziela: śniadanie, obiad

VI.   KRYTERIA OCENY:
Walory głosowe i emisja głosu.
Dobór repertuaru.
Interpretacja piosenki, innowacyjność, naturalność.
Poziom trudności wykonywanego utworu.
Ogólne wrażenie artystyczne.

VII.   JURY:
W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora. 
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
W sprawach spornych decyduje organizator.

VIII. NAGRODY:
Jedna nagroda Grand Prix : 1000 zł + statuetka + dyplom.
Trzy nagrody za I miejsce w każdej kategorii po 450zł + statuetka + dyplom.
Trzy nagrody za II miejsce w każdej kategorii po 400zł + statuetka + dyplom
Trzy nagrody  za III miejsce w każdej kategorii po 350zł + statuetka + dyplom
Przewidziane są nagrody rzeczowe.
Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
Szczegółowy program festiwalu, uczestnicy otrzymają wraz z informacją o zakwalifikowaniu się.
Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia. 
Podczas festiwalu będą prowadzone warsztaty wokalne w różnych formach. 
Miejsce zakwaterowania – hotel w Bielawie (pokoje 2-3-4 osobowe).
Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacze CD, pianino elektroniczne YAMAHA oraz Gitarę Elektroakustyczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w mediach oraz informacjach dotyczących festiwalu.
Materiały przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora.
Kolejność prezentacji będzie alfabetyczna z podziałem na kategorie.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie pobytu.
 Regulamin dostępny jest także na naszej stronie internetowej www.sck.bielawa.pl


Patronat medialny sprawują:
Telewizja Sudecka, Radio „SUDETY” ,
Tygodnik Dzierżoniowski, Wiadomości Bielawskie,





ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W X MŁODZIEŻOWYM FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI ESTRADOWEJ „SOLO  2009”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI


Instytucja zgłaszająca (nazwa, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, e-mail, telefon i NIP):
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko i wiek wykonawcy: 
.............................................................................................................................................
Adres korespondencyjny, e-mail, telefon wykonawcy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tytuły utworów, autor, kompozytor:
1)........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
2)........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów oraz telefon kontaktowy:
...........................................................................................................................................
Ogólna charakterystyka wykonawcy: 
(od kiedy działa, osiągnięcia, coś o sobie)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     7. Dodatkowe informacje:
	Rodzaj nośnika z którego korzysta wykonawca (CD, MD) .......................

Czy korzysta z instrumentu? (jakiego?) .....................................................
Środek transportu jakim przyjeżdża? .........................................................
Ilość osób przyjeżdżających z wykonawcą? ..............................................
Czy korzysta z noclegów (w celu rezerwacji)? ..........................................

Pieczątka instytucji delegującej
Miejscowość:                                                                                                         Data:


