IX Tomaszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek
(o zasięgu powiatowym)

styczeń 2020 r.
Regulamin festiwalu:
1. Głównym organizatorem Festiwalu jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z MCK filia MOK w Tomaszowie
Maz.
2. Festiwal adresowany jest do dzieci oraz młodzieży powiatu tomaszowskiego.
3. Przesłuchania konkursowe dla: - solistów (1 podmiot z placówki w każdej kategorii
wiekowej)
-duetów/zespołów wokalnych (1 podmiot z placówki
w każdej kategorii wiekowej)
odbywać się będą w następujących kategoriach wiekowych:
● przedszkola,
● szkoły podstawowe (I-III),
● szkoły podstawowe (IV- VI),
● szkoły podstawowe (VII-VIII),
● szkoły ponadgimnazjalne.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne!!!
4. Osoby spoza wymienionych kategorii będą automatycznie dyskwalifikowane.
5. W przypadku zespołów/duetów o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
najstarszego solisty.
6. Muzyczne prezentacje oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów
festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Wykonawcy prezentują w języku polskim 1 kolędę*, pastorałkę** lub utwór o tematyce
ściśle związanej z narodzeniem Chrystusa – maks. 4 min.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy mogą poprosić o zmianę utworu.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania podkładu muzycznego wykonywanego
utworu na adres mailowy: festiwalkoled@wp.pl. Plik powinien być zapisany w formacie
WAV lub mp3 i przesłany najpóźniej do 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek). Dopuszczalny
jest akompaniament „na żywo”. Kolędy i pastorałki mogą być również wykonane
a’cappella.
10. Kryteria oceny jury:
● zgodność prezentacji z regulaminem,
● walory artystyczne: intonacja, interpretacja, oryginalność wykonania
utworu, indywidualność artystyczna,
● ocenie jury podlegać będzie również poziom artystyczny wykonania
akompaniamentu.
11. W dniu przesłuchań, podczas rejestracji przyjmowane będą wpłaty akredytacyjne
w wysokości 10 zł/ osobę (pokwitowanie w formie KP).
12. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia (w załączeniu
lub do pobrania ze strony szkoły www.2liceum.pl), którą należy dostarczyć
do sekretariatu II LO ul. Jałowcowa 10 w Tomaszowie Maz. do 6 grudnia 2019 r.,
do godziny 15.00 (osobiście, pocztą, faxem: 44 7245642
lub e - mailem:
festiwalkoled@wp.pl

W przypadku nieuzupełnienia wszystkich pozycji karty uczestnik nie zostanie
zakwalifikowany!!!

13. Zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów, jednak nie później niż
do 9 grudnia 2019 r.
14. Wszelkie niezgodności danych ze stanem faktycznym, ujawnione podczas przesłuchań
konkursowych, są równoznaczne z dyskwalifikacją.
15. Przesłuchania odbędą się 16 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej MOK ul. Browarna
7 w Tomaszowie Maz. od godziny 9.00 wg podanego harmonogramu (zamieszczonego
na stronie szkoły najpóźniej 13 grudnia 2019 r.).
16. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 18 grudnia 2019 r. na stronie internetowej
szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 607075471.
17. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody (I, II, III) i wyróżnienia. Wręczenie nagród
laureatom i finalistom nastąpi podczas uroczystego koncertu finałowego (udział
laureatów obowiązkowy) 19 stycznia 2019 r. o godz.14.30 w kościele przy Parafii Św.
Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Niska 81.
UWAGA !!! Organizatorzy zastrzegają sobie inny przydział nagród.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania
prezentacji uczestników, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością.
Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz
nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności
do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach
kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu
jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
19. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
20. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udzielają:
- Mariola Rychlik tel. 607075471
- ks. Grzegorz Chirk tel. 501250182
UWAGA!!!
*kolęda

– polskojęzyczna pieśń religijna o tematyce związanej z narodzeniem
Chrystusa
**pastorałka – ludowa pieśń polska o wesołym, lekkim charakterze, związana
z narodzeniem Chrystusa
HARMONOGRAM
- do 6 .XII.2019 (piątek) – zgłoszenia
- do 9.XII. 2019 (poniedziałek) - przesłanie na e-mail podkładów muzycznych
- do 9.XII.2019 (poniedziałek)- ewentualne zmiany repertuaru
- do 13.XII.2019 (piątek) - harmonogram kolejności przesłuchań
- 16.XII.2019 (poniedziałek) – przesłuchania
- do 18.XII.2019 (środa) – ogłoszenie wyników
- 19.I.2020 (niedziela) - koncert laureatów

