V Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Na polską nutę”
Edycja on-line
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie
RZESZÓW 7 grudnia 2021

REGULAMIN
I.

II.

III.




Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie






Cel imprezy:
Popularyzacja polskich piosenek
Konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów
Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych
Wyszukiwanie i promocja młodych talentów

Nieczytelne, niekompletne zgłoszenia oraz przesłane po terminie nie zostaną
przyjęte.

Uczestnicy:
Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie soliści.
Kategorie wiekowe:




IV.

Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia wyników Festiwalu.

I kategoria: 8 - 11 lat (ur. 2010-2013)
II kategoria: 12 – 15lat (ur. 2006-2009)
III kategoria: 16 – 19 lat (ur. 2002-2005)
Laureaci I miejsc oraz Grand Prix z poprzedniego roku nie mogą brać
udziału w bieżącej edycji festiwalu.

Zasady uczestnictwa:
Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać do Organizatora wypełnioną KARTĘ
ZGŁOSZENIA, potwierdzenie wpłaty akredytacji wraz z danymi do faktury oraz
link do nagrania video umieszczonego na serwisie YouTube na adres:
Napolskanute@wp.pl do dnia 18 listopada 2021. Prosimy o wysyłanie
powyższych informacji w jednym emailu.
Materiał video powinien przedstawiać uczestnika wykonującego jedną polską
piosenkę. Film musi być zrealizowany sprzętem: kamera, tablet lub telefon. Film
powinien być nagrany ze statycznego ujęcia, w układzie poziomym. Nie
dopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację video (stosowanie filtrów,
montaż z pełnym playbackiem). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze
słyszalny wokal, podkład lub akompaniament.
Film musi zawierać nazwę Festiwalu „Na polską nutę 2021”, imię i nazwisko
wykonawcy oraz kategorię wiekową.
Lista nagrodzonych wokalistów zostanie zamieszczona
internetowej MDK, http://mdk.rzeszow.pl/ 7 grudnia 2021 r.

na

stronie

Nagrania laureatów I miejsce i Grand Prix zostaną opublikowane na kanale
You Tube MDK Rzeszów.

V.

Prezentacje festiwalowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Na ocenę wpływ mają:
 walory głosowe,
 interpretacja utworów,
 dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika,
 ogólny wyraz artystyczny.

VI.

Nagrody.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 Grand Prix,
 I,II,III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych,

VII.



Sprawy organizacyjne.
Solista nie może przesłać piosenkę, którą wykonywał w poprzednich edycjach.
Uczestnicy festiwalu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości 30 zł do dnia
18 listopada 2021.
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”
ING Bank Śląski: 661050 1562 1000 0023 0505 4401

Tel. 17 748 38 91
e-mail: napolskanute@wp.pl

