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Patronat honorowy
Pani Anna Schmidt-Rodziewicz - Poseł na Sejm RP
Pan Mieczysław Golba - Senator RP
Pan Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia

REGULAMIN
1. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu i jest skierowany
do wykonawców z całej Polski.
2. Celem festiwalu jest kultywowanie i ożywienie narodowej tradycji kolędowania,
doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców
i instruktorów.
3. W festiwalu mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne (max. 12 osób)
i wokalno-instrumentalne.
4. Każdy uczestnik prezentuje dwie kolędy lub pastorałki tradycyjne bądź współczesne (czas
prezentacji do 6 min.)
Nie dopuszcza się do ponownego wykonywania utworów prezentowanych przez uczestników
w poprzednich edycjach Festiwalu.
5. Wykonawcy będą oceniani w grupach wiekowych: a) młodzież kl. VI-VII i gimnazjalna,
b) szkół średnich, c) osoby dorosłe oraz w dwóch kategoriach: soliści, zespoły.
6. Kryteria oceny:
• dobór repertuaru,
• aranżacja,
• interpretacja,
• ogólny wyraz artystyczny.
7. Zgłoszenie do festiwalu powinno zawierać:
• płytę CD z nagraniem utworów konkursowych,
. aranżacje utworów (zapis dźwiękowy bez wokalu, po zakwalifikowaniu się do festiwalu),
(nagrania można przesłać na adres e-mail: js-instruktorzy@mok-jar.pl
po skompresowaniu do formatu mp3. - opis pliku powinien zawierać imię i nazwisko
wykonawcy i tytuły kolęd),
• teksty w przypadku wykonywania utworów własnych,
• kwestionariusz uczestnika.
8. Zgłoszenie należy przesłać do 4 stycznia 2019 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Pl. A. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław.
e-mail: js-instruktorzy@mok-jar.pl
9. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie
lub drogą mailową do 10 stycznia 2019 r.
10. Uczestnikom festiwalu organizatorzy zapewniają:
nagłośnienie (w tym 12 mikrofonów, 3 wzmacniacze instrumentalne, fortepian,
pianino elektryczne, odtwarzacz CD i MD), nocleg z 19.01. na 20.01.2019 r.
11. Uczestnicy korzystający z noclegu wpłacają akredytację do 15 stycznia 2019 r.
(35 zł. od osoby) na konto:

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA
(prosimy wypełnić pismem drukowanym)
1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu, .................. ........................................
..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ..........................................................................................................
2. Telefon oraz adres e-mail do wykonawcy....................................................................
..........................................................................................................................................
Kategoria wiekowa ...............................
3. Imię i nazwisko instruktora prowadzącego (tel.kontaktowy)..........................................
..........................................................................................................................................
4. Tytuły kolęd i autorzy:
1) tytuł ......................................................................................................
słowa ....................................................................................................
muzyka .................................................................................................
aranżacja .............................................................................................
2) tytuł ......................................................................................................
słowa ....................................................................................................
muzyka .................................................................................................
aranżacja .............................................................................................
5. Ilość osób w zespole ......................
Skład: (imię i nazwisko, funkcja, instrument)...............................................................

6. Potrzeby techniczne.......................................................................................................
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12. Laureaci festiwalu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy.
13. Przesłuchania konkursowe odbędą się 19 stycznia 2019 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.
Koncert galowy z udziałem laureatów odbędzie się 20 stycznia 2019 r.
14. Laureaci festiwalu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie galowym.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji
występu w celach promocyjnych i dokumentalnych.
16. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
ZAPRASZAMY
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 16 300 00 92, 16 621-44-34
www.mok-jar.pl

8. Krótka informacja o soliście lub zespole (od kiedy występuje, udział w festiwalach, nagrody).

Pieczątka placówki

Podpis instruktora

