XVI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
- OLSZTYN 2020
Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Olsztynie.
Celem Festiwalu jest stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności wokalnych,
zwiększenie zainteresowania piosenką dziecięcą i młodzieżową, doskonalenie warsztatu wokalnego
i estradowego, wymiana kulturalna i integracja muzycznie uzdolnionych dzieci i uzdolnionej młodzieży,
wymiana doświadczeń pedagogów, popularyzacja piosenki.
Festiwal odbędzie się w dniu: 24 KWIETNIA 2020 r. w siedzibie szkoły.
UWAGA ! ZMIANA TERMINU – FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ 22 KWIETNIA 2020 R. (ŚRODA)
REGULAMIN
1.

W Festiwalu mogą brać udział uczniowie publicznych, niepublicznych szkół muzycznych
i ognisk muzycznych.

2.

Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:






Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

3.

Każda szkoła uczestnicząca w Festiwalu wyłania w drodze eliminacji wewnętrznych
swoich reprezentantów.

4.

Reprezentacja szkoły może się składać najwyżej z czterech uczestników.
Ograniczenie liczby uczestników nie dotyczy organizatorów.

5.

Każdego uczestnika obowiązuje:
 wykonanie dwóch piosenek w języku polskim z towarzyszeniem dowolnego instrumentu,
zespołu lub nagrania.

6.

Przesłuchania Festiwalowe są jednoetapowe.

7.

Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

8.

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

9.

Jury oceniać będzie:






dobór repertuaru,
interpretację,
artystyczne walory wykonania,
prezencję na scenie.
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10.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
Nauczyciele zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do festiwalu.

11.

Laureaci otrzymają dyplomy Laureata i nagrody.

12.

Uczestnicy będą występować w kolejności ustalonej przez organizatora.

13.

Koszty związane z podróżą i pobytem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

14.

Przesłuchania Festiwalowe otwarte są dla publiczności.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości reprezentantów.

16.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnictwa w nieprzekraczającym terminie
do
16 kwietnia 2020 r..

17.

Wpisowe od każdego uczestnika Festiwalu wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na numer konta
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W OLSZTYNIE

18 1010 1397 0033 6213 9120 0000
Na przelewie prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem DAROWIZNA na
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
WPŁATY WPISOWEGO JEDYNIE NA RACHUNEK BANKOWY.
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.
18.

W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu wpisowe nie podlega zwrotowi.

19.

Zgłoszenie uczestnika prosimy przesyłać na załączonym druku e-mailem lub pocztą
na niżej podany adres:
PSM I i II stopnia ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn
Sekretariat PSM I i II St. w Olsztynie
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Kierownik organizacyjny festiwalu:
Grażyna Kaznowska – Grygoruk, e-mail: kaznowska.grygoruk.grazyna@szkola-muz.olsztyn.pl
tel. 502 894 192

Z MUZYCZNYM POZDROWIENIEM
PSM OLSZTYN
Zgłoszenie udziału w XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej będzie oznaczało:
akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
na potrzeby Festiwalu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z 27 kwietnia 2016 r..
Administratorem danych osobowych będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, (kontakt z
inspektorem danych osobowych: iod@szkola-muz.olsztyn.pl). Państwa dane będą przetwarzane tylko na potrzeby organizacji XVI
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej i nie będą wykorzystywane przez szkołę do innych celów oraz nie zostaną
przekazane innym podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia udziału w festiwalu, a następnie
przechowywane zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji.
Informujemy, że będzie przysługiwało Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania usunięcia danych, a także prawo
do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

