Regulamin XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Skowroneczek” 2017
Nowy Sącz, 3 – 7 lipca 2017 roku
Organizatorzy:
Urząd Miasta Nowego Sącza, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Uczestnicy:
W Festiwalu mogą brać udział dzieci w wieku od 5 – 16 lat; przedszkolaki oraz uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum, którzy występują jako soliści prezentujący dwa utwory: jedną piosenkę o
dowolnej tematyce dostosowaną charakterem do wieku wykonawcy, a drugą piosenkę z repertuaru zespołu
„Promyczki Dobra” – lista piosenek dostępna na stronie internetowej. Wśród utworów prezentowanych
przez dzieci mile widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści religijnej.
Warunki uczestnictwa
1. Jury dokona kwalifikacji na podstawie nagrania 2 piosenek:
- piosenki własnej (z podkładem muzycznym)
- piosenki z repertuaru zespołu „Promyczki Dobra” (a’capella)
Nagrania należy przysłać na płycie CD-audio na adres: Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac
Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz lub pliku MP3 przesłanego Internetem na adres:
skowroneczek@promyczek.pl
Nagrania na płytach DVD, pliki VIDEO nie będą kwalifikowane.
2. Nagranie należy nadesłać do 31 maja 2017 roku.
3. Do nagrania wybranej przez siebie piosenki należy dołączyć jej tekst wraz z podanym nazwiskiem
autora muzyki oraz tekstu.
4. Przy zgłoszeniu prosimy korzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na
www.promyczek.pl/konkursy lub przesłać informacje podając następujące dane; Wykonawca: Imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, klasa, adres szkoły lub instytucji
przygotowującej wykonawcę, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego dziecko do festiwalu.
5. Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań jury preselekcyjne zakwalifikuje do przesłuchań finałowych po
15 najlepszych solistów z czterech kategorii wiekowych:
- przedszkolaki i uczniowie klas 1.
- uczniowie klas 2-4
- uczniowie klas 5-6.
- gimnazjaliści
6. Jako organizatorzy zobowiązujemy się do zamieszczenia listy osób zakwalifikowanych do
przesłuchań finałowych na stronie internetowej festiwalu do 19 czerwca 2017 r. Szczegółowe
informacje dotyczące organizacji festiwalu prześlemy pocztą mailową.
7. Uczestnicy wraz z opiekunem docierają do Nowego Sącza na własny koszt. Warunkiem
uczestniczenia w festiwalu jest opłacenie przez uczestnika akredytacji w wysokości – 50 zł (w dniu
przesłuchań) oraz pakietu warsztatowego przygotowującego do koncertu finałowego rejestrowanego
przez TVP w wysokości 50 zł. Pakiet obejmuje udział w zajęciach warsztatowych, całodzienne
wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje przewidziane przez organizatora.
8. Uczestnicy festiwalu i opiekunowie mogą skorzystać z noclegów zarezerwowanych przez
organizatorów pokrywając częściowo jego koszty w wysokości 30 zł od osoby za dobę (nocleg +
śniadanie)
Przesłuchania finałowe
9. Uczestnicy prezentuję dwa utwory w języku polskim: dowolny, wybrany przez siebie z podkładem
muzycznym lub żywym akompaniamentem oraz utwór z listy wskazanej przez organizatorów –
wykonany a’capella. Przesłuchania finałowe odbędą się 4 lipca 2017 roku w godz.10.00 – 17.00.
10. Próby techniczne 3.07. 2017 w godz. 15.00 – 17.30 w MOK w Nowym Sączu, Aleje Wolności 23.

11. Uroczyste powitanie uczestników i spotkanie z organizatorami o godz. 18.00 w sali przesłuchań
12. Jury konkursowe przy ocenianiu prezentacji będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru
- warunki wokalne wykonawcy
- sposób przygotowania i zaprezentowania utworów (ogólny wyraz artystyczny)
13. W ocenie wykonawców przewidziane są również nagrody publiczności oraz jury dziecięcego.
Uwagi końcowe:
Program festiwalu będzie dostępny na stronie www.promyczek.pl od 1.05.2017 roku.
Jako organizatorzy nie zobowiązujemy się do odsyłania, archiwizowania oraz przechowywania nadesłanych
nagrań.
Rodzice wyrażają zgodę na prezentację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Przy zgłoszeniach prosimy o okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej uczestnika festiwalu.
Nagrody:
Uczestnicy i laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w koncercie finałowym
emitowanym przez TVP Kraków oraz TVP ABC. Zdobywcy I miejsc w poszczególnych kategoriach
wiekowych będą gośćmi programu „Petersburski Music Show”, którego autor będzie zasiadał w jury.
Ponadto osiągnięcia laureatów będą zaprezentowane w czasopismach i mediach, które przyjęły patronat nad
festiwalem.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi z poprzednich edycji festiwalu zamieszczonymi
na YOUTUBE (wystarczy wpisać: Skowroneczek 2012, Skowroneczek 2013, Skowroneczek 2014,
Skowroneczek - felieton)
Nagroda główna GRAND PRIX to nominacja na EUROFESTIWAL – organizatorzy SKOWRONECZKA
pokrywają koszty akredytacji i pobytu laureata (około 300 euro).
Zdobywcy I nagrody w każdej kategorii otrzymują nominację na EUROFESTIWAL – organizatorzy
SKOWRONECZKA pokrywają koszty akredytacji laureata (60 euro).
Szczegółowych informacji udziela dyrektor artystyczny festiwalu: Milenia Małecka – Rogal - dyrektor
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu tel: 18/ 4420732; +48 603 503 069 oraz Anna Łukasik z Pałacu
Młodzieży tel. 502 218 884 oraz e-mail: skowroneczek@promyczek.pl

