Regulamin
26. Trzebnickiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy.
I.

Organizator
Organizatorem 26. Trzebnickiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka (dalej: Festiwal) jest Gminne Centrum
Kultury i Sztuki z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 12, zwane dalej Organizatorem.

II.

Cele Festiwalu
- budzenie zainteresowania muzyką
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
- promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie
- doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wokalistów
- uwrażliwienie dzieci na działanie muzyki
- integracja uzdolnionych dzieci oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Trzebnica

III.

Zgłoszenia do udziału oraz zasady uczestnictwa w Festiwalu
1.

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci (dalej: Uczestnicy) z publicznych oraz niepublicznych placówek
oświatowych, zwanymi dalej: Placówkami.

2.

Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych: „Solo” oraz „Zespoły” z podziałem
na dwie kategorie wiekowe:
1) Przedszkola – kat. „Solo” oraz kat. „Zespoły”.
2) Szkoły Podstawowe klasy 0-III – kat. „Solo” oraz kat. „Zespoły”.

3.

W kategorii ”Zespoły” dopuszcza się od 2 do maksymalnie 4 uczestników.

4.

Placówka zgłasza uczestników po dokonaniu przesłuchań wewnętrznych.

5.

W celu zgłoszenia Uczestnika do Festiwalu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić „KARTĘ
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO PRZESŁUCHAŃ WEWNĘTRZNYCH /zał.nr1/.

6.

Placówka ma obowiązek poinformowania rodzica/opiekuna prawnego o zasadach przetwarzania danych
osobowych jego i jego dzieci na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Festiwalu – „RODO DLA PLACÓWKI
OŚWIATOWEJ” /zał. nr 2/.

7.

Placówka po dokonaniu przesłuchań wewnętrznych zobowiązana jest dostarczyć Organizatorowi „LISTĘ
UCZESTNIKÓW DLA GCKiS” (dalej: Lista) /zał. nr 4, przestrzegając określonej w Liście maksymalnej liczby
Uczestników dla danej Placówki.

8.

Określona maksymalna liczba uczestników dla danej Placówki zostaje podana na podstawie uzyskanego
przez Organizatora zestawienia dotyczącego liczby dzieci uczących się w danej Placówce.

9.

Każdy z Uczestników Festiwalu może wykonać tylko jedną piosenkę o charakterze dziecięcym, w języku
polskim, a czas jej trwania nie może przekroczyć 5 minut.

10. Uczestnicy mogą wykonywać piosenki z towarzyszeniem podkładu muzycznego lub akompaniatorem.

11. Zastrzega się, by podczas występów Uczestników z jednej Placówki dana piosenka nie powtarzała się więcej
niż dwa razy.

12.

IV.

Organizator przewiduje 10 miejsc dla dzieci (w wieku od 3 do 9 lat) zamieszkujących teren Gminy Trzebnica,
które nie uczęszczają do placówek oświatowych na terenie gminy. Dzieci spełniające ww. kryterium zgłasza
rodzic/opiekun prawny poprzez złożenie w siedzibie Organizatora „KARTY INDYWIDUALNEGO
ZGŁOSZENIA”/ zał. 1a wraz z podpisaną „KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO”/zał. 2a najpóźniej do 6 maja
2022 r. Zgłoszone dziecko w zależności od wieku będzie zakwalifikowane do kategorii wiekowej:
Przedszkole lub Szkoła Podstawowa klasy 0-III.

Wymagane dokumenty dla Uczestników zgłaszanych przez Placówki oraz termin dokonywania zgłoszeń

1)

RODO DLA GCKiS - podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych rodzica/opiekuna
prawnego i jego dzieci na potrzeby przeprowadzenia przesłuchań oraz gali finałowej przez
Organizatora/ zał. nr 3.

2)

LISTA UCZESTNIKÓW DLA GCKiS

3)

Podkłady muzyczne wszystkich zgłoszonych Uczestników z danej Placówki w formacie mp3, na jednym
nośniku opatrzonym nazwą Placówki z dokładnym opisem podkładu muzycznego: imię i nazwisko
Uczestnika, kategoria artystyczna (solo lub zespół), tytuł utworu. Podkłady muzyczne muszą być
sprawne i w możliwie jak najwyższej jakości. Za niedziałające podkłady Organizator nie bierze
odpowiedzialności.

- wypełniona przez placówkę / zał. nr 4.

Wymienionej wyżej podpisane dokumenty wraz z fizycznym nośnikiem zawierającym podkłady muzyczne należy
składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, przy ul. Prusickiej 12 [ I piętro,
Pokój 216 w godzinach od 8:30 do 15:00]. Podpisane dokumenty można przesłać również drogą mailową w formie
skanu na adres: biedronka.festiwal@gckis.trzebnica.pl
Prosimy o dostarczenie dokumentów najpóźniej do 6 maja 2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:
biedronka.festiwal@gckis.trzebnica.pl lub dzwoniąc pod nr 785-922-332.
Koordynatorami Festiwalu są:
Katarzyna Brzezińska-Błaś
Katarzyna Fritsch
V.
1.

Termin przesłuchań oraz gali finałowej
Przesłuchania Uczestników odbędą się w sali kinowo-widowiskowej w siedzibie Organizatora w dniach:
17 maja 2022 r. – PRZEDSZKOLA
18 maja 2022 r. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 0-III

2.
3.

Godziny oraz kolejność przesłuchań Uczestników zostanie podana Placówkom drogą mailową przez
Współorganizatora.
Gala finałowa odbędzie się 29 maja 2022 r. w Trzebnicy, w miejscu wskazanym przez Organizatora.

VI.

Jury
Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie dobór repertuaru, stopień trudności utworu, poziom
artystyczny wykonawcy, interpretację utworów, ogólne wrażenie artystyczne. Werdykt jury jest ostateczny.

VII.

Nagrody
Jury Festiwalu przyzna nagrody, statuetki i wyróżnienia dwóch w kategoriach artystycznych z podziałem na
dwie kategorie wiekowe:
1) Przedszkola – kat. „Solo” oraz kat. „Zespoły”.
2) Szkoły Podstawowe klasy 0-III – kat. „Solo” oraz kat. „Zespoły”.

VIII.

Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przesłuchań oraz zmiany terminu gali finałowej. O
ewentualnych zmianach Placówki zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Festiwalu;
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Wykaz dokumentów przekazanych do Placówki:
▪
▪
▪
▪
▪

REGULAMIN 26. Trzebnickiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka 2022
zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO PRZESŁUCHAŃ WEWNĘTRZNYCH (dokument pozostaje
w Placówce)
zał. 2 RODO DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (dokument pozostaje w Placówce)
zał. 3 RODO DLA GCKiS
zał. 4 LISTA UCZESTNIKÓW DLA GCKiS

Wykaz dokumentów, które Placówka przekazuje do Organizatora w celu dokonania zgłoszenia Uczestników
w Festiwalu:
▪ zał. 3 RODO DLA GCKiS (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego każdego zgłoszonego Uczestnika)
▪ zał. 4 LISTA UCZESTNIKÓW DLA GCKiS (wypełnione przez koordynatora Festiwalu w Placówce)
▪ Podkłady muzyczne wszystkich zgłoszonych Uczestników z danej Placówki w formacie mp3, na jednym
nośniku opatrzonym nazwą Placówki z dokładnym opisem podkładu muzycznego: imię i nazwisko
Uczestnika, kategoria artystyczna (solo lub zespół), tytuł utworu.

