KREALIA
III Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów
(XII powiatowa edycja)
„Szanta, szanteczka”

Regulamin
Zgłoszenia:
Uczestnikami Festiwalu organizowanego w dniu 1.05.2019r.
(środa) mogą być dzieci w wieku 5-10 lat z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego.
2. Zgłoszeniem udziału w Festiwalu jest wypełniona Karta Zgłoszenia
Uczestnictwa (w załączeniu) przesłana wraz z podkładem w
formacie mp3 w terminie do 26 kwietnia 2019 r. na adres: Fundacja
na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju
Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina
Kreatywności Jerutki 81, 12-140 Świętajno lub na adres mailowy:
kreolia@wp.pl.
3. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność
nadsyłania zgłoszeń.
4. Informacja o przyjęciu uczestnika zostanie przesłana do 29 kwietnia
2019r.
5. Zgłoszenia uczestnika mogą dokonać:
- rodzice;
- opiekunowie prawni;
- placówki oświatowo-wychowawcze;
- placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- organizacje pozarządowe.
II.
Zasady i kategorie uczestnictwa:
1. W festiwalu mogą wziąć udział:
- soliści
- duety
W kategoriach:
- przedszkole
- dzieci w wieku szkolnym do 10 lat
2. Dopuszcza się wykonanie utworów a’capella lub z półplaybackiem lub
z towarzyszeniem instrumentów (max 2 instrumenty).
3. Przygotowanie programu:
Tegorocznym tematem imprezy będą szanty. Przyjmiemy muzyczne
zaproszenie do świata polskich pieśni i piosenek o tematyce morza, jezior
oraz przyrody mazurskiej. Festiwal będzie nosił tytuł „Szanta,
szanteczka.” Każdy uczestnik/czka przedstawia dowolny utwór o
tematyce festiwalowej. Łączny czas występu 1 podmiotu wykonawczego
– do 5 min.
4. Program konkursowy oceniać będzie profesjonalne jury powołane
przez organizatorów.
5. Komisja oceniająca bierze pod uwagę: dobór repertuaru, emisję
głosu, intonację, artykulację, dykcję, rytmikę, frazowanie, agogikę,
dynamikę, choreografię, oraz ogólny wyraz artystyczny, ekspresje
I.
1.

wykonania i radość muzykowania.
Laureat Nagrody Głównej Festiwalu w następnej jego edycji nie będzie
brał udziału w części konkursowej. Zostanie zaproszony i wystąpi, jako
gość specjalny imprezy oraz zasiądzie w składzie Jury.
III.
Nagrody
1. Nagroda główna Festiwalu – Nagroda Wójta Gminy Świętajno.
2. W każdej z kategorii przyznane zostanie I, II i III miejsce (soliści, duety).
3. Jurorzy mogą przyznać inne wyróżnienia i nagrody rzeczowe,
nieprzewidziane regulaminem.
4. Laureaci Festiwalu mogą zostać zapisani w Banku Talentów Powiatu
Szczycieńskiego prowadzonego przez Fundację Kreolia-Kraina
Kreatywności.
5. Wszyscy Wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa i materiały
pamiątkowe.
6. Decyzje jury są ostateczne.
IV.
Ustalenia organizacyjne
1. Festiwal odbędzie się w Jerutkach w siedzibie Fundacji Kreolia-Kraina
Kreatywności.
2. Organizator zapewnia nagłośnienie.
3. Każdy wykonawca zapewnia sobie podkład muzyczny lub akompaniament
akustyczny.
4. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi po
jego zakończeniu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zapisów
audiowizualnych sporządzonych podczas festiwalu.
7. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla dzieci biorących udział
w Festiwalu.
8. Organizatorzy przewidują atrakcje towarzyszące Festiwalowi.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Cele Festiwalu:
6.

Przedstawienie i propagowanie tematu umacniania tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości poprzez:
- wybór i realizację tematyki festiwalowego repertuaru poświęconego piosenkom i pieśniom o tematyce
morza, jezior oraz przyrody mazurskiej,
- przedstawienie dobrych praktyk z zakresu aktywności artystycznej uznanych twórców
reprezentujących różne dziedziny sztuki,
oraz
- pobudzenie zainteresowań muzyką wśród dzieci,
- upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów;
- doskonalenie poziomu wykonawczego młodych wykonawców,
- wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i animatorami życia artystycznego,
- integracja środowiska artystycznego,
- integracja i zaangażowanie lokalnej społeczności,
- wspieranie uzdolnionych dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich z terenu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
- zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów przy organizacji festiwalu,
-promocja Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Powiatu Szczycieńskiego, Gminy Świętajno
i miejscowości Jerutki oraz ich turystycznych walorów.

Zadanie realizowane przy wsparciu
Gminy Świętajno

Organizator:

Informacja konkursowa:
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Kreolia-Kraina Kreatywności
Jerutki 81, 12-140 Świętajno
oraz w biurze przy ul. Solidarności 6 w Szczytnie
Tel. 604 801 551
e-mail: kreolia@wp.pl
Regulamin i Karty Zgłoszeń dostępne są na stronie:
www.fundacja –kreolia.mazury.pl
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