Regulamin Festiwalu Utworów
Świątecznych
ORGANIZATOR
Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu

CELE IMPREZY
1. Promowanie młodych talentów.
2. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej działalności estradowej.
3. Rozwijanie twórczej wyobraźni.

UCZESTNICY
W Festiwalu mogą wziąć udział jedynie uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w następujących kategoriach:
Kategoria 1: Klasa 1-3 I stopnia
Kategoria 2: Klasa 4-6 I stopnia
Kategoria 3: Klasa I-III II stopnia
Kategoria 4: Klasa IV-VI II stopnia
Kategoria 5: Zespół
Nagrania w kategorii „Zespół” należy dokonać z zachowaniem bieżących obostrzeń sanitarnych
związanych z zapobieganiem epidemii koronawirusa lub jako synchronizację nagrań partii wszystkich
uczestników.

TERMIN I MIEJSCE
Ze względna na pandemię koronawirusa Festiwal odbędzie się w formie zdalnej. Uczestnicy proszeni są
o nadsyłanie formularzy rejestracyjnych i nagrań do dnia 18 stycznia 2021. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej OSM w zakładce Rady Rodziców nie później niż do 1 lutego 2021.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Każdy uczestnik przedstawia jeden utwór muzyczny (tylko i wyłącznie ten, który
podany został w formularzu rejestracyjnym).
2. Utwór muzyczny może być w formie wokalnej lub instrumentalnej.
3. Każdy uczestnik wykonuje utwór o tematyce zimowej lub świątecznej.
4. Termin przesyłania nagrań: do 18 stycznia 2021 r.
5. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu jest dostarczenie w nieprzekroczonym terminie formularza
rejestracyjnego wraz z linkiem do występu lub plikiem wideo na adres mailowy Rady Rodziców
podany na stronie internetowej OSM.
6. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://forms.gle/uzuP56mVKg33Kuki8

OCENA
1. Jury oceniać będzie następujące elementy: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny,
kreatywność i interpretację utworu.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają od organizatora dyplomy.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzygać będzie
Organizator.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.
O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco.
7. W razie pytań prosimy o kontakt z Radą Rodziców poprzez mail wskazany na stronie Szkoły.

Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Organizatora tylko i
wyłącznie w związku z organizacją niniejszego Festiwalu.
2. Dane osobowe zostaną usunięte przez Organizatora po zakończeniu czynności związanych z
niniejszym Festiwalem.
3. Dane osobowe zostaną usunięte nie później niż 14 lutego 2021 r.
4. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować do
Organizatora przez mail wskazany na stronie Szkoły.
5. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na użycie nagrania uczestnika do
celów konkursowych i promocji szkoły.

