REGULAMIN
II Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcych Scholi Liturgicznych Szczecin 2019
1. II Ogólnopolski Festiwal Dziecięcych Scholi Liturgicznych Szczecin 2019 (zwany dalej Festiwalem)
jest organizowany przez Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” (zwane dalej Organizatorem).
2. Festiwal odbędzie się 1.06.2019 roku w kościele pw. św. Brata Alberta przy ulicy Zegadłowicza 20
w Szczecinie.
3. W festiwalu mogą brać udział tylko schole dziecięce liczące od 5 do 12 osób w wieku do lat 12.
Do udziału w konkursie dopuszcza się dzieci starsze, w wieku do 15 lat, ale mogą one stanowić
nie więcej niż 20% zespołu.
4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres kontakt@promusicasacra.pl w terminie
do 28 lutego 2019 r. W tytule maila należy napisać „Festiwal Szczecin 2019”, a w treści podać
nazwę zespołu oraz program konkursowy. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu trzech
następnych dni; jeśli będzie pozytywna, schola ma tydzień na uiszczenie opłaty rejestracyjnej
w wysokości 80 zł (w przypadku późniejszej rezygnacji, opłata ta nie jest zwracana). Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Na program konkursowy powinny się złożyć następujące pozycje:
1) pieśń liturgiczna z Śpiewnika Liturgicznego lub Śpiewnika Kościelnego (Siedleckiego) –
dwie zwrotki;
2) śpiew gregoriański (po łacinie);
3) Kyrie wybranego kompozytora (może być w języku polskim);
4) Alleluja z wersetem wybranego kompozytora;
5) utwór dowolny (utwory dowolne) o tematyce religijnej.
6. Programu konkursowego wskazanego w zgłoszeniu nie można później zmieniać.
7. Czas prezentacji programu nie może być dłuższy niż 12 minut.
8. Prezentacje konkursowe będzie oceniać powołane przez Organizatora Jury. Będą brane pod
uwagę następujące kryteria: intonacja, prawidłowe odczytanie tekstu, dobór repertuaru, stopień
trudności, artystyczne walory wykonania.
9. Każda schola otrzyma dyplom uczestnictwa, a ponadto jury przyzna nagrody:
1) za zajęcie pierwszego miejsca 500 zł,
2) za zajęcie drugiego miejsca 300 zł,
3) za zajęcie trzeciego miejsca 200 zł.
10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania nagrody, a także do
przyznania nagród dodatkowych.
11. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Każda schola we własnym zakresie pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia oraz ewentualnie
zakwaterowania.
13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do jakichkolwiek
okoliczności, które mogą wystąpić dla członków scholi podczas ich pobytu w Szczecinie.
14. Ogólny program Festiwalu dostępny jest na stronie Organizatora: www.promusicasacra.pl –
szczegóły dotyczące konkretnych godzin dla poszczególnych scholi zostaną wysłane uczestnikom
Festiwalu do końca marca 2019 r.
15. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Festiwalu oraz zgodą
na wykorzystanie przez Organizatora nazwy i wizerunku scholi dla potrzeb konkursu.
16. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Festiwalu.
17. W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: kontakt@promusicasacra.pl.

