
        V MIĘDZYNARODOWY Festiwal Piosenki Polskiej „Kruszwicka Nuta 2020”           
                                                                          Regulamin

Termin i miejsce: 
28 – 29.08.2020, Kruszwica 
Organizator Festiwalu: 
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy przy współpracy Fundacji „EDA Art”.
I. KATEGORIE FORMALNE I  WIEKOWE
1.W Festiwalu mogą wziąć udział młodzi wykonawcy piosenki, soliści i zespoły wokalne od tercetu do oktetu włącznie 
    z Polski i zagranicy w kategorii śpiew rozrywkowy. Artyści występują w kategoriach wiekowych:
    soliści: 7 - 12 lat, 13– 15, 16 – 21 lat (zawsze decyduje rok urodzenia). Soliści i zespoły oceniani wspólnie. 
2. Członkowie jednego zespołu nie mogą wchodzić w skład innego zespołu, a tylko jeden  z nich może wystąpić 
    w kategorii solistów i na zasadach podanych niżej. Ponadto nie stosuje się tzw. wieku średniego.
3. W przypadku niekorzystnego rozłożenia zgłoszeń pod względem wiekowym organizator może dokonać zmian 
    kategorii.
II. REPERTUAR 
1.Wykonawcy przygotowują jedną piosenkę polską z ogólnie dostępnego repertuaru  o dowolnym charakterze i czasie 
    trwania maksymalnie do 3`40 (przekroczenie tego limitu może skutkować nie przyjęciem zgłoszenia).
2.Piosenka może być wykonywana przy półplaybacku nagranym na CD lub pendrive w formacie wav albo przy 
   akompaniamencie własnym jednego instrumentu (klawisz lub gitara).
3.W przypadku zespołów wokalnych półplayback nie może mieć wgranych chórków.
4.Zaleca się wybór do Festiwalu piosenek o nowoczesnych aranżacjach i przebojowym charakterze, a także 
   dopasowanych do wieku i możliwości wokalnych wykonawców.
5.Zgłoszonej piosenki nie można zmienić pod żadnym pozorem na inną na kolejnych etapach Festiwalu.
III. OCENA I NAGRODY
1.Wykonawcy oceniani będą przez profesjonalne jury zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w tym względzie.
   Oceniane będą: walory głosu, technika wokalna, dobór repertuaru, interpretacja, estetyka sceniczna i ogólne wrażenie 
   artystyczne.
2. Każdy wykonawca  otrzyma w formie dyplomu jedną z Nut, złotą, srebrną albo brązową, a najlepszych trzech 
   wykonawców w każdej z kategorii otrzyma Nagrody Główne  odpowiednio: I, II albo III stopnia. 
   Najwyżej oceniony wykonawca bez względu na kategorię otrzyma Grand Prix w formie statuetki i nagrody finansowej.
3. Dyplomy oraz nagrody wręczane będą podczas koncertu finałowego. Odbiór osobisty. 
4. W
IV. ZASADY KWALIFIKACJI I WARUNKI UDZIAŁU
1. Wykonawcy kwalifikowani będą  do udziału w Festiwalu na podstawie nagrania „demo” jednej piosenki, przy czym
    pierwszeństwo będą mieć uczestnicy Warsztatów Wokalnych bezpośrednio go poprzedzających.
2. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy składać na adres mailowy: festiwal@solo-tutti.pl w terminie do dnia 
    24 lipca 2020 do godziny 18.00
3. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie opublikowana na Facebooku w grupie „Śpiewamy” i na stronie 
    www.solo-tutti.pl do dnia  31 lipca 2020.
4. Zakwalifikowani do Festiwalu wykonawcy (soliści i członkowie zespołów)  oraz osoby im towarzyszące wnoszą 
    opłatę festiwalową w równej wysokości 50 zł. W jej ramach Organizator Festiwalu zapewnia materiały festiwalowe,  
    zimne i ciepłe napoje, słodki poczęstunek, rejs statkiem Gople oraz zwiedzanie Mysiej Wieży.
5. Uczestnicy festiwalowych Warsztatów Wokalnych  dokonują wpłat na oddzielnych zasadach określonych w ich 
    Regulaminie.
6. Konto dla wpłat podane zostanie po zakończeniu kwalifikacji zainteresowanym osobom.
7. Niepełnoletni wykonawcy i zespoły wokalne przyjeżdżają i pozostają przez czas trwania Festiwalu pod opieką osób 
    dorosłych. Z tego obowiązku zwolnieni będą uczestnicy Warsztatów Wokalnych (opiekę zapewnia Organizator).
8. Wykonawcy lub w ich imieniu, jeśli nie są dorośli wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku artystycznego
    w formie audio i video w celu promocji Festiwalu, a także na udostępnienie danych osobowych w aspekcie RODO.
V. UWAGI KOŃCOWE
1. Festiwal odbędzie się w Centrum Kultury „Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Niepodległości 43.
2. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania  zaleceń GIS w związku z Koronawirusem.
3. Uczestnicy Festiwalu będą mogli skorzystać z noclegu lub noclegów i posiłków w hotelach na terenie Kruszwicy. 
    Rezerwacja indywidualna, a w wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem organizatora.
4. Wykonawcy indywidualnie lub za pośrednictwem opiekunów prawnych, jeśli są niepełnoletni, wyrażają zgodę na 
     udostępnienie organizatorowi Festiwalu danych osobowych i wykorzystanie ich wizerunku artystycznego do celów 
     promocji Festiwalu.
5. Organizator w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w Regulaminie Festiwalu i jego programie.
Kontakt z dyrektorem programowym: Tel. 0-661 833 700 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00), 
e-mail: festiwal  @solo-tutti.pl     
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