REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU
„Polska Ofensywa Muzyczna”
CELE
1. Popularyzowanie polskiej muzyki i kultury.
2. Zaprezentowanie i promowanie uzdolnionej artystycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
miasta Olsztyna.
3. Rozwijanie współpracy między szkołami, kształtowanie wrażliwości muzycznej, pewności siebie,
otwartości, przezwyciężenie tremy i lęku przed wystąpieniami publicznymi.

ORGANIZATORZY
1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie
PARTNERZY
1. Patronat Medialny – Radio Olsztyn
2. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
TERMIN
1. 28 marca 2014 r. godzina 10:00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12
UCZESTNICY
1. W Festiwalu mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Każda ze szkół może zgłosić reprezentantów w kategorii „Soliści” i w kategorii „Zespoły”.
3. Warunkiem uczestnictwa jest:
- przesłanie na podany e-mail lub osobiste dostarczenie do 15.01.2014 r. zgłoszenia udziału,
- przesłanie lub osobiste dostarczenie do 1.03. 2014 r. płyty CD podpisanej imieniem
i nazwiskiem z podkładem muzycznym (jeżeli będzie potrzebny) ,
- przesłanie na podany e-mail lub osobiste doręczenie do 1.03.2013 r. krótkiej informacji o
wykonawcy oraz pliku jpg ze zdjęciem lub prezentacji multimedialnej, która nie przekracza
30 sek. (prezentacja przed występem) .
4. Ze względów technicznych nie będzie możliwości dostarczenia płyt z podkładem muzycznym w
dniu konkursu.
PIOSENKI
1. Każdy wykonawca biorący udział w Festiwalu prezentuje jeden utwór wyłącznie w języku polskim
(innych artystów lub własny).
2. Czas utworu nie może przekraczać 6 minut.
3. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do konkursu z własnym podkładem muzycznym lub
akompaniamentem a zespoły muzyczne ze sprzętem (sprawa perkusji do uzgodnienia).

4. Zabronione jest śpiewanie piosenek mających teksty niecenzuralne i niezgodne z przyjętymi
obyczajami.
5. Piosenki niespełniające określonego wyżej warunku nie zostaną przyjęte do konkursu.
6. Teksty piosenek należy przysłać do 1 marca 2014 roku

ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia udziału, które jest jednoznaczne
z przyjęciem warunków konkursu.
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać:
 elektronicznie – na adres: festiwal.zseh.olsztyn@gmail.com (w tytule wpisać „Zgłoszenie na
Festiwal ”),
 skan wypełnionej karty pocztą na adres ZSE-H, Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn,
 osobiście do sekretariatu szkoły.
3. Termin zgłoszenia obowiązuje do 15.01.2014 r. (czas dotarcia zgłoszenia).
4. Kartę zgłoszenia na Festiwal można pobrać ze strony szkoły: www.zseh.pl
ZGŁOSZENIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15.01.2014

1. Organizator ustala kolejność występów.
2. Wszelkie informacje o harmonogramie występów zostaną umieszczone na stronie
internetowej Festiwalu.
3. Należy zgłosić się najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem Festiwalu.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości
wystąpień uczestników z każdej szkoły (o decyzji szkoła zostanie powiadomiona).
KOMISJA KONKURSOWA
1. Jury zostanie wyłonione przez Organizatorów Festiwalu.
2. W skład jury wejdą osoby doświadczone muzycznie, instrumentalnie czy językowo.
3. Oceniane będą:
- poziom wykonania (dykcja, interpretacja, walory głosowe)
- dobór repertuaru ( do możliwości wykonawczych uczestnika, aranżacja utworu)
- wizerunek sceniczny wykonawcy
4. Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
5. Końcowa ocena występu jest sumą ocen jurorów.
6. Obrady jury są tajne.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
NAGRODY
1. Nagrody za 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia w kategorii solista i zespół ufundowane przez
sponsorów oraz organizatora.
2. Specjalna nagroda - Nagroda Publiczności.

KONTAKT – INFORMACJE

1. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają nauczyciele Zespołu Szkół EkonomicznoHandlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie:
 e-mail: festiwal.zseh.olsztyn@gmail.com (w tytule wpisać „Polska Ofensywa Muzyczna”)
 Małgorzata Topolewska-Micek
tel. 608 172 868
 Iwona Cybulska
tel. 694 280 564

Informacje na :
 http://facebook.com/zseh.olsztyn
 http://zseh.pl

Prosimy o przestrzeganie terminów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Koordynatorzy Festiwalu:
Piotr Antoszkiewicz – wicedyrektor
Małgorzata Topolewska-Micek - opiekun S.U.
Iwona Cybulska – nauczyciel
uczniowie: Grzegorz Szymczak – 4 Ti
Michał Nyga – 4 Ti
Kuba Janczewski – 4 TL
Maciej Petliński – 2 TL

Organizator

Patronat Medialny

Współorganizator

