Regulamin przeglądów powiatowych

„Śpiewający Słowik” 2021

Postanowienia ogólne:
1.

W tym roku, przeglądy powiatowe do „Śpiewającego Słowika” odbywają się wyłącznie on-line.
Nie ma przeglądów stacjonarnych.

2.

Organizatorami przeglądów powiatowych są wydelegowane do tej roli ośrodki powiatowe:
•

powiat janowski – Janowski Ośrodek Kultury,

•

powiat kraśnicki – Centrum Kultury w Annopolu,

•

powiat bialski grodzki – Bialskie Centrum Kultury,

•

powiat bialski ziemski – Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach,

•

powiat grodzki Lublin – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,

•

powiat ziemski Lublin – Centrum Kultury Gminy Jabłonna,

•

powiat tomaszowski – Tomaszowski Dom Kultury,

•

powiat radzyński – Radzyński Ośrodek Kultury,

•

powiat hrubieszowski – Hrubieszowski Dom Kultury,

•

powiat chełmski – Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu,

•

powiat krasnostawski – Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie,

•

powiat zamojski – Krasnobrodzki Dom Kultury,

•

powiat parczewski – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,

•

powiat rycki – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach,

•

powiat biłgorajski – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,

•

powiat puławski – Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy,

•

powiat lubartowski – Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce,

•

powiat włodawski – Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie,

•

powiat świdnicki – Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku,

•

powiat łęczyński – Centrum Kultury w Łęcznej,

•

powiat opolski – Opolskie Centrum Kultury,

•

powiat łukowski – Łukowski Ośrodek Kultury.

3.
Wojewódzki Ośrodek Kultury nie odpowiada za organizację oraz przebieg przesłuchań
powiatowych. Organizacją tychże przesłuchań, zajmują się wyłącznie wskazane powyżej ośrodki kultury
i to z nimi należy kontaktować się w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących etapu
powiatowego.
4.
Wojewódzki Ośrodek Kultury nie odpowiada za dobór jurorów do przesłuchań powiatowych. Istnieje
jednak możliwość oddelegowania jurora do konkursu powiatowego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury.
Gdyby zaszła taka potrzeba, prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorem przeglądu wojewódzkiego
(Kornelia Sar - (81) 532-42-08 wewn. 37, k.niedbal.wok@gmail.com).
5.
Organizatorzy sugerują, aby w powiatowych komisjach konkursowych znaleźli się wyłącznie
specjaliści z zakresu muzyki i przynajmniej jeden lub dwóch jurorów z zakresy wokalistyki. Jest to niezbędne
ze względu na bardzo wysoki poziom wykonań konkursowych, które wymagają rzetelnej, kompetentnej oraz
sprawiedliwej oceny.

Warunki uczestnictwa w przeglądach powiatowych:
1.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat, zamieszkałej na terenie
województwa lubelskiego.
2.
Celem przeglądów powiatowych, jest wyłonienie najzdolniejszych młodych wokalistów z całej
Lubelszczyzny i umożliwienie im zaprezentowania się w etapie wojewódzkim.
3.

Konkurs posiada 4 kategorie wiekowe:
•

6 – 10 lat;

•

11 – 13 lat;

•

14 – 16 lat;

•

17 – 20 lat.

3.
Zaszeregowanie uczestnika do danej kategorii wiekowej, występuje wyłącznie na podstawie jego
roku urodzenia.
4.
Uczestnik wysyła zgłoszenie konkursowe tylko do jednego ośrodka powiatowego, odpowiadającego
terytorialnie jego miejscu zamieszkania. Przesłanie nagrań konkursowych do kilku ośrodków powiatowych
jest zabronione.
5.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i nagrania dwóch piosenek w języku polskim
(w karcie zgłoszenia zaznaczamy, który z utworów jest preferowany jako ten, do wykonania „na żywo”
w finale wojewódzkim). Komisjom konkursowym przeglądów powiatowych, organizatorzy sugerują
przesłuchanie obu utworów konkursowych.
6.
Zgłoszenie konkursowe musi zawierać Kartę Zgłoszenia (wypełnioną drukowanymi literami bądź
komputerowo) oraz nagranie obu piosenek konkursowych (w formie filmu).
7.

Jako pierwszy, nagrywamy utwór preferowany do wykonania podczas finału wojewódzkiego.

8.
Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny,
niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Cała sylwetka uczestnika musi być widoczna przez cały
czas trwania video.

9.
Sugeruje się uczestnikom śpiewanie do mikrofonu (ale nie jest to warunek konieczny) oraz
śpiewanie z akompaniamentem (półplayback lub instrument klawiszowy/gitara).
10.
Organizatorzy zostawiają uczestnikom dowolność w kwestii sprzętu jakim nagrają film (może to
być telefon, tablet, kamera, aparat). Ważne, by film był jak najlepszej jakości dźwiękowej. Wokal oraz
akompaniament muszą być dobrze słyszalne.
11.
Ingerencja w nagrania za pomocą post-produkcji jest niedopuszczalna (montaż audio-wizualny,
wprowadzenie efektów dźwiękowych, edycja – np. czyszczenie dźwięku, itp).
12.
Za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami, wynikające z praw
autorskich odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu.
13.
Zgłoszenia uczestników do etapów powiatowych przyjmują wyłącznie organizatorzy przeglądów
powiatowych.
14.
Każdy ośrodek powiatowy organizujący przegląd, jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych komunikatu zawierającego czytelne instrukcje dotyczące
formy przesyłania zgłoszeń do konkursu (czy ma to być film na You Tube, mail z nagraniem mp4, czy link
umieszczony w chmurze) oraz tego, na jaki adres mailowy uczestnicy mają przesłać kartę.
15.
UWAGA!!! Termin przesyłania zgłoszeń do wszystkich ośrodków powiatowych jest taki sam
– 23 maja. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
16.
Ośrodki powiatowe mają obowiązek przesłania informacji zwrotnej do uczestnika, że jego zgłoszenie
dotarło.
17.

Każdy ośrodek powiatowy organizujący przesłuchania zobowiązuje się do:
•

ścisłego przestrzegania zasad Regulaminu Konkursu „Śpiewający Słowik”,

•

wyznaczenia komisji konkursowej, która przesłucha nagrania,

•

wytypowania osób nominowanych do finału wojewódzkiego,

•

poinformowania uczestników przesłuchań powiatowych o wynikach przeglądu,

•
przesłania zeskanowanych kart osób nominowanych do finału oraz protokołu przesłuchań na
adres mailowy: spiewajacyslowik.wok@gmail.com z dopiskiem w tytule maila: „Zgłoszenia słowik
– powiat (tu nazwa powiatu, np. powiat zamojski).” Wysyłanie oryginałów pocztą nie jest konieczne.
•
Ośrodki powiatowe do 31 maja przesyłają maile ze skanami kart osób nominowanych do
finału oraz protokołu z przesłuchań. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu.
18.
Jury powołane przez ośrodek powiatowy, w swojej ocenie powinno kierować się kryteriami takimi
jak: dobór repertuaru stosowny do wieku, wykonanie, walory głosowe, warsztat wokalny, ogólny wyraz
artystyczny.
19.
UWAGA! W tym roku każdy ośrodek powiatowy przyznaje 4 nominacje do etapu wojewódzkiego
(po jednej z każdej kategorii). Jest to liczba nieprzekraczalna. Nie ma również możliwości przesuwania
nominacji między kategoriami. Jeśli w którejś kategorii jury nie przyzna nominacji, nie przechodzi ona
automatycznie jako dodatkowa nominacja w kolejnej kategorii. Ze względu na plan zorganizowania
finału wojewódzkiego stacjonarnie, a nie w formule on-line, musimy pilnować zasad reżimu sanitarnego
i ograniczyć liczbę uczestników.

20.
Po otrzymaniu wszystkich protokołów przesłuchań powiatowych, Wojewódzki Ośrodek Kultury na
swoich stronach internetowych opublikuje oficjalną listę osób przyjętych do finału.
21.
Wszystkie informacje dotyczące etapu finałowego – włącznie z jego datą – będą regularnie
publikowane na stronie internetowej i na Facebooku WOK-u. Organizatorzy przeglądów powiatowych
mają obowiązek udostępnić je na swoich stronach internetowych, by umożliwić osobom nominowanym
dotarcie do wszystkich informacji.
22.
Za organizację finału wojewódzkiego odpowiada wyłącznie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw merytorycznych związanych z przebiegiem etapu finałowego
udziela:

Kornelia Sar – koordynator Festiwalu Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”
(81) 532-42-07 wewn. 37, k.niedbal.wok@gmail.com

