Regulamin V Festiwalu Piosenki Ułańskiej
Sztum, 08-09 listopada 2018 r.
§1
Organizatorem konkursu jest Sztumskie Centrum Kultury.
§2
Celem konkursu jest:
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
• popularyzacja piosenek ułańskich, historii i tradycji ułańskiej,
• rozwijanie talentów estradowych,
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
• upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

§3
Festiwal ma zasięg regionalny. Jego uczestnikami mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i młodzież szkół średnich.
§4
1. W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły. Nie określa się maksymalnej liczby osób
w zespole.
Festiwal rozstrzygany będzie w następujących kategoriach:
I kategoria: dzieci przedszkolne,
II kategoria: dzieci szkół podstawowych klas I-III,
III kategoria: dzieci szkół podstawowych klas IV-VI,
IV kategoria: młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII i oddziałów gimnazajalnych,
V kategoria: młodzież szkół średnich.
2. Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej z wyżej wymienionych
kategorii wiekowych oraz nagroda główna „Grand Prix Festiwalu”.
3. Laureaci poszczególnych kategorii są zobowiązani do prezentacji swoich utworów podczas
uroczystego Koncertu Galowego zorganizowanego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski w dniu 11 listopada 2018 r. w Kino-Teatrze „Powiśle” w Sztumie.

§5
1. W konkursie muszą być wykonane piosenki o tematyce ułańskiej, utwory z okresu 1914-1945,
lub utwory współczesne nawiązujące treścią do tamtego okresu historycznego.
2. We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku uczestników.
3. Każdy uczestnik wykonuje dwie piosenki, czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
§6
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 05 listopada 2018 r.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik
do niniejszego regulaminu, poprzez wysłanie jej na adres: Sztumskie Centrum Kultury,
ul. Reja 13, 82-400 Sztum, lub drogą elektroniczną na adres: marcinkruszynski@scksztum.pl.
3. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, wypełnione czytelnym pismem.
Karty, których odczytanie nie będzie możliwe, nie będą rozpatrywane.
§7
Festiwal Piosenki Ułańskiej odbędzie się w dniach 08-09 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Sali
Kino-Teatru "Powiśle" Sztumskiego Centrum Kultury. Uczestnicy zostaną powiadomieni
o terminie i godzinie ich przesłuchania, po wpłynięciu Karty Zgłoszeniowej. Laureaci Festiwalu
wystąpią podczas Koncertu Galowego zorganizowanego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski w dniu 11 listopada 2018 r.
§8
Wszystkie prezentacje oceniać będzie specjalnie powołane Jury Festiwalu. Decyzja Jury jest
ostateczna.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU!!!

