Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Otwarta Scena” 2020
w Pińczowie
Organizator
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Patronat medialny
Echo Dnia, TV Świętokrzyska, Radio TPI, Telewizja- Pinczow Twoje Miasto
Uczestnicy
W festiwalu mogą wziąć udział soliści w następujących kategoriach wiekowych :
- do 9 lat,
- 10 – 12 lat,
- 13 – 15 lat,
- 16 – 19 lat
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.
Termin i Miejsce

8 lutego 2020 roku, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A, sala kinowa. Rozpoczęcie konkursu - godz. 10:00

Cel konkursu
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
d) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
e) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w
zakresie muzyki,
g) rozwijanie talentów estradowych,
Zasady regulaminowe
1.
Kwalifikacja do udziału w konkursie odbędzie się po nadesłaniu
na adres organizatora psck.otwartascena2020@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2020 r. :
▪ karty zgłoszenia,
▪ DEMO WYKONYWANEGO PRZEZ SIEBIE UTWORU mp3, wav (załącznik)
▪ podkładu muzycznego w formacie mp3, wav (załącznik)
w tytule maila proszę o podanie nazwiska i imienia osoby zgłaszanej do
konkursu
Zgłoszenia przyjmowane są również w sekretariacie PSCK (I piętro) od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30.
▪ o kwalifikacji do konkursu na podstawie przysłanego demo decyduje komisja
powołana przez organizatora.

2. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu będzie umieszczona 31.01.2020
na stronie: www.psck.pl , https://www.facebook.com/psckpinczow/
3. Akredytacja

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie po zakwalifikowaniu jest wniesienie opłaty
akredytacyjnej w wysokości 20 zł od solisty i 20zł od akompaniatora. Dopuszczalną formułą
płatności jest przelew na następujący numer konta Organizatora:
ING Bank Śląski 70 1050 1429 1000 0022 4221 6469.
W tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko uczestnika_akredytacja_OtwartaScena”

 Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 3.02.2020r,
 Soliści reprezentujący Organizatora nie wnoszą opłat.
4. W konkursie każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór. Mile widziane
własne kompozycje.
5. Jury Festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, muzykalność, dobór
repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy wcześniejszych edycji
konkursu nie mogą prezentować w konkursie utworów z poprzednich edycji.
6. Wokaliści przyjeżdżają z własnym instrumentem muzycznym, akompaniatorem. Podkłady
muzyczne dostarczane są jako załącznik do poczty wraz z kartą zgłoszenia (mailem na adres:

psck.otwartascena2020@wp.pl (tytuł maila powinien zawierać nazwisko i imię oraz
wiek uczestnika konkursu), uczestnicy powinni również przywieźć ze sobą podkład
muzyczny (płyta CD, pendrive). Kartę zgłoszenia, utwór demo oraz podkład utworu
można dostarczyć osobiście na adres: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul.
Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów – sekretariat I piętro pok nr 1
7. Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie na koszt własny.
8. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora (telewizja, radio)
10. materiału zarejestrowanego podczas festiwalu.
11. Piosenkarze i osoby towarzyszące ubezpieczają się we własnym zakresie.
12. Niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez
niego osoba)
13. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych będą wykorzystane jedynie do celów organizacji konkursu i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
14. Harmonogram z godzinami przesłuchań umieszczony będzie na stronie internetowej
www.psck.pl, https://www.facebook.com/psckpinczow/ dnia
miejscu przesłuchań.

5.02.2020 oraz dostępny w

Nagrody
1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane
m.in. przez sponsorów Festiwalu, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
Laureaci 1-3 miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki
oraz nagrody rzeczowe dyplomy.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział.
2.

4.

Spośród uczestników startujących w kategoriach prezentacji od 12 lat jury wybierze
od 1 – 3 osób, które automatycznie zakwalifikują się do koncertu finałowego
konkursu „Scena dla Ciebie” organizowanego przez Dom Kultury Zameczek w
Kielcach, który odbędzie się 13 marca 2020 w sali koncertowej KCK.
Osoby te będą miały prawo do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych
organizowanych przez DK „Zameczek”.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminowych bez podania
przyczyny.
Biuro Konkursu
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 24

