REGULAMIN PREZENTACJI GMINNYCH
LUBUSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 2019
Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE
2019 realizowanego w województwie lubuskim.
Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami - organizatorzy etapów
powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.
PRO ARTE 2019 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym,
powiatowym i wojewódzkim.
Organizatorem prezentacji dla uczniów z gminy Sulechów jest Sulechowski Dom Kultury im. F.
Chopina.
Eliminacje gminne odbędą 19 lutego 2019 roku się w sali widowiskowej SDK o godz. 11.00.
I. CELE PROGRAMU
1. Promocja, integracja i diagnoza najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu
artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujących program.
2. Prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz młodych grup wokalnych i wokalnoinstrumentalnych.
3. Inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej.
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji muzycznej.
5. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności wokalnej wśród młodych.
6. Promocja twórczości solistów oraz grup wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także tworzenie
możliwości wymiany, doświadczeń między instruktorami muzycznymi.
II. ADRESACI
Do udziału w Lubuskim Festiwalu Piosenki zapraszamy solistów oraz grupy wokalne i wokalnoinstrumentalne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się
edukacją muzyczną dzieci i młodzieży.
1. Lubuski Festiwal Piosenki podzielony jest cztery kategorie wiekowe:
kategoria I - roczniki 2010 oraz młodsze,
kategoria II - roczniki 2009 – 2007,
kategoria III - roczniki 2006 – 2004,
kategoria IV - roczniki 2003 – 2000.
Zespół uczniów w różnym wieku zakwalifikowany zostaje do tej części Lubuskiego Festiwalu Piosenki,
z której rocznikowo pochodzi większość uczniów.
2. Uczestnicy prezentacji gminnych prezentują się w następujących kategoriach wykonawczych:
soliści piosenkarze,
duety i zespoły (3 – 8 wykonawców).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nadesłanie do dn. 12 lutego 2019 roku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(Załącznik nr 1 do regulaminu) na adres organizatora etapu gminnego tj.:
Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina,
Al. Wielkopolska 3,
66-100 Sulechów,
tel. 68 385 22 14,
e-mail: proarte@dk-sulechow.com
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 2 do regulaminu,
dołączonej do formularza zgłoszeniowego..
3. Przygotowanie do prezentacji dwóch piosenek, o łącznym czasie do 7 min- każdy utwór do 3 min 30
sek.
4. Oba utwory powinny być wykonywane w języku polskim.
5. Wykonawcom nie wolno zmieniać repertuaru w kolejnych etapach Festiwalu.
6. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniator lub sekcja rytmiczna (do 5 osób).
7. Akompaniament w postaci nagrania musi być zarejestrowany na płycie CD lub pendrivie.
IV. KRYTERIA OCENY
Rada Artystyczna ocenia uczestników według następujących kryteriów:
interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki,
umiejętne operowanie środkami wyrazu),
technika wokalna (intonacja, dykcja, emisja głosu),
dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, ciekawa aranżacja muzyczna,
dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy),
wyraz artystyczny (wykonanie, stylizacja, kontakt z publicznością).

V. RADA ARTYSTYCZNA
1. Rada Artystyczna prezentacji gminnych nominuje do udziału w eliminacjach powiatowych:
najwyżej 3 wykonawców /solistów/ łącznie w grupie wiekowej I i II,
najwyżej 3 wykonawców /solistów/ łącznie w grupie wiekowej III i IV,
1 zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny.
2. Podstawą kwalifikacji do eliminacji powiatowych jest nominacja uzyskana na prezentacjach
gminnych.
3. Rada Artystyczna ma prawo skrócenia występów uczestników, prosząc o wykonanie jednego
z dwóch przygotowanych utworów.
VI. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Nadzór nad programowym kształtem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego pełnić będzie
Regionalne Centrum Animacji Kultury – operator programu.
3. Informacji dotyczących prezentacji gminnych udziela Sulechowski Dom Kultury, tel.68 385 22 14.

5. Uczestnicy prezentacji gminnych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
6. Podstawą kwalifikacji do eliminacji powiatowych jest nominacja uzyskana na prezentacjach
gminnych.
7. Eliminacje powiatowe odbędą się 11 marca 2019 roku w Sulechowskim Domu Kultury
im. F. Chopina- III i IV kategoria wiekowa oraz 12 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Czerwieńsku- I i II kategoria wiekowa.
8. Finały wojewódzkie odbędą się: 18 maja 2019 r.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy programu PRO ARTE 2019 w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (…),
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
realizacji i promocji PRO ARTE 2019 oraz promocji innych działań realizowanych przez Regionalne
Centrum Animacji Kultury - operatora programu i organizatora etapu gminnego. Jednocześnie
wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji programu PRO
ARTE 2019 w materiałach promocyjnych i informacyjnych RCAK oraz organizatora etapu gminnego.
2. Administratorem danych osobowych uczestników PRO ARTE 2019 jest Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury.
3. Uczestnik PRO ARTE 2019 ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania,
uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania kierując swe
wnioski na adres: Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina, Al. Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów.
4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga operator programu w porozumieniu z organizatorami etapów
powiatowych.

