REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU RADOSNYCH SERC 04-05.2019r.
W BYDGOSZCZY
ORGANIZATOR:
Fundacja „NOWE POKOLENIE” w hołdzie Janowi Pawłowi II
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. A. G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz
tel./fax: 052 371 10 51, tel kom.: 793 10 12 80
www.nowe-pokolenie.pl, e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl
ADRESACI:
Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. całodobowych,
rodzinnych, socjalizacyjnych, wsparcia dziennego, wielofunkcyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
CEL KONKURSU:
Krzewienie kultury artystycznej, zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej oraz promocja twórczości i talentów dzieci i młodzieży z
placówek opiekuńczo-wychowawczych wśród szerokiego grona publiczności.
WSPÓŁFINANSOWANIE ZADANIA:
a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 - program
"Edukacja kulturalna", rodzaj zadania: projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności
twórcze uczestników
b)

Miasto Bydgoszczy – Otwarty konkurs ofert nr 1 pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę
kulturalną Bydgoszczy (2019)

c)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Otwarty konkurs ofert nr 1 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

d)

środki własne (przychody z tytułu 1%, cele statutowe odpłatne, działalność gospodarcza)

TERMINARZ:
a) Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych: do 20.05.2019 r.
b) Wybór uczestników festiwalu do 27.05.2019 r.
c)
Eliminacje finałowe 04.07.2019r. (miejsce podamy w późniejszym terminie)
d) Koncert Laureatów 05.07.2019r. Kinoteatr Adria ul. Toruńska 30 Bydgoszcz
WYTYCZNE OGÓLNE:
WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ- Każdego uczestnika festiwalu prosimy podać na osobnej karcie zgłoszeniowej (należy powielić
kartę). W przypadku zgłoszenia zespołu muzycznego lub tanecznego należy podać skład tego zespołu/grupy na jednej karcie zgłoszeniowej
oraz koniecznie nazwę zespołu/grupy.( w przypadku zespołów można zgłosić max. 3 osoby). Uczestnik może występować jednocześnie w
obu kategoriach festiwalowych (tj. taniec i śpiew). Uczestnik nie może występować dwa razy w tej samej kategorii festiwalowej np. w tańcu
– solo oraz w duecie/zespole. Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM. UWAGA! Karty
zgłoszeniowe należy przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną. Do kart zgłoszeniowych na festiwal prosimy dołączyć płyty demo, nagrania
filmowe z występami wokalnymi i tanecznymi.
KATEGORIE FESTIWALOWE:
Śpiew:
Cel: popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży, jako formy ekspresji artystycznej oraz doskonalenie technik uprawiania tej formy sztuki.
Wytyczne: udział mogą brać soliści, duety lub zespoły wokalne (max. 3 osobowe). Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór
muzyczny. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 min. Forma występu dowolna: śpiew bez podkładu muzycznego, śpiew z
podkładem muzycznym, śpiew z akompaniamentem instrumentów (instrumenty do występu uczestnik przywozi we własnym zakresie).
Podkład muzyczny należy dostarczyć na płytach CD-R w formacie audio, pierwszego dnia festiwalu tj. 04.07.2019 r. podczas rejestracji
uczestników. Płyta musi być opisana: nazwa placówki, imię i nazwisko osoby występującej lub nazwa zespołu. Należy przygotować
zapasową kopie podkładu muzycznego (druga płyta CD-R lub na nośniku pendrive). Na płycie powinien znajdować się wyłącznie
prezentowany utwór muzyczny.
Kryteria oceny: muzykalność, poczucie rytmu, technika wykonania, walory głosu, dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz
artystyczny.
TANIEC:
Cel: popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy ekspresji artystycznej oraz doskonalenie technik uprawiania tej formy sztuki.
Wytyczne: Udział mogą brać soliści, duety, grupy taneczne ( max. 3 osoby). Do wyboru taniec: towarzyski, nowoczesny – indywidualny lub
zespołowy. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 min. Podkład muzyczny należy dostarczyć na płytach CD-R w formacie audio,
pierwszego dnia festiwalu tj. 5.07.2018 r. podczas rejestracji uczestników. Płyta musi być opisana: nazwa placówki, imię i nazwisko osoby
występującej lub nazwa zespołu. Należy przygotować zapasową kopie podkładu muzycznego (druga płyta CD-R lub na nośniku
pendrive). Na płycie powinien znajdować się wyłącznie podkład muzyczny do danego tańca.
Kryteria oceny: muzykalność, dobór repertuaru, technika wykonania, sprawność fizyczna, koordynacja ruchów, poczucie rytmu, ogólny
wyraz artystyczny.
UWAGA!!!
Każdy podkład muzyczny musi być na oddzielnej płycie, tzn. placówka wystawiająca dwóch uczestników w kategorii muzycznej musi
dostarczyć dwie płyty z podkładem (osobno dla każdego uczestnika), podobnie w przypadku jednoczesnego uczestnictwa dziecka w
kategorii muzyka i kategorii taniec. Należy przygotować także kopię zapasową podkładu muzycznego (druga płyta CD-R lub na nośniku
pendrive).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Terminowe nadesłanie kart zgłoszeniowych na adres Organizatora do 20.05.2019r.
2) Spełnienie warunków zawartych w regulaminie i karcie zgłoszeniowej.
3) Pomyślne przejście II etapu konkursowego.
ETAPY KONKURSOWE:
I ETAP – rejestracja kart zgłoszeniowych (do 20.05.2019r.) i wybór uczestników, którzy przyjadą do Bydgoszczy (do 27.05.2019r.)
Do placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce zostaną wysłane zaproszenia do udziału w XII Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych
Serc. Wstępne eliminacje odbędą się po otrzymaniu zgłoszeń od uczestników (dot. wszystkich kategorii). W zależności od ilości nadesłanych
zgłoszeń Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników z powodów organizacyjnych. Do Bydgoszczy zostanie
zaproszonych od 30 do 70 osób uczestników z obu kategorii festiwalowych ( ilość uczestników wynikać będzie od ilości zgłoszeń
zespołowych)
II ETAP – eliminacje finałowe
Udział w eliminacjach finałowych, które odbędą się 04.07.2019r. wyłonienie laureatów I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych, udział w
różnorodnych warsztatach artystycznych oraz innych atrakcjach w Bydgoszczy. Udział 05.07.2019 r. wszystkich zaproszonych uczestników w
Koncercie Laureatów i wręczenie nagród.
KOSZTY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszt dojazdu na XIII OFRS w Bydgoszczy. W czasie pobytu Organizator gwarantuje
uczestnikom i ich wychowawcom nocleg, wyżywienie oraz różne atrakcje. W przypadku, jeśli placówka zadeklaruje swój przyjazd na
eliminacje finałowe i nie przyjedzie jest zobowiązana pokryć koszty zamówionych noclegów i wyżywienia. Jeśli placówka nie chce być
pociągnięta do odpowiedzialności finansowej prosimy, aby swoją nieobecność lub zmianę liczby uczestników usprawiedliwiła minimum
tydzień wcześniej przed planowanym terminem festiwalu tj. 04-05.2019r.. Proszę, abyście uszanowali nasz trud i serce włożone w
organizację tak wielkiego przedsięwzięcia.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Laureaci I, II i III m-ca oraz osoby wyróżnione w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc otrzymają nagrody indywidualne lub
zespołowe (grupy taneczne, zespoły wokalne).
UWAGI KOŃCOWE:
Każdy uczestnik Festiwalu winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opiekunowie uczestników wymagający szczególnych udogodnień (np. niedowidzący, niedosłyszący) powinni zgłosić ich potrzeby
Organizatorowi przed rozpoczęciem Festiwalu.
Wszelkie inne potrzeby związane z przyjazdem lub występem proszę zgłaszać odpowiednio wcześniej.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu
wykonywanych utworów i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich
Placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może zgłaszać tych samych uczestników do X Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych
„Radosne Serca”
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
OSOBA DO KONTAKTU:
Anna Brycka- Koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc i Warsztatów Artystycznych
Tel. 506 024 274 (godz. 8:00 - 18.00)
Ewa Ślesińska- Koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc i Warsztatów Artystycznych
tel: 793 101 280

