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REGULAMIN
Organizator:
Urząd Miasta Szczecin
Szczecińska Agencja Artystyczna
§ 1. UCZESTNICY:
1. W konkursie mogą wziąć udział laureaci festiwali ogólnopolskich lub zagranicznych.
2. Zjazd Młodych Gwiazd skierowany jest do wokalistów w wieku: 13-16 lat. Wiek w dolnej
granicy jest umowny, do konkursu mogą być dopuszczeni młodsi uczestnicy.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE:
Organizator ustalił termin i miejsce Zjazdu Młodych Gwiazd na 3-5 lipca 2020 roku w
Szczecinie. Przesłuchania odbędą się w sobotę 4 lipca (wtedy będzie dokonywana rejestracja telewizyjna), zaś Koncert Galowy w niedzielę – 5 lipca na scenie „Różanego Ogrodu Sztuki” przy ul. Pawła Jasienicy 6 w Szczecinie. W Koncercie Galowym biorą udział wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście.
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§ 3. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Jury oceniać będzie wykonawców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, szczególną
uwagę zwracając na poprawność intonacyjną i językową, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne.
2. W konkursie Jury ocenia jedną piosenkę.
3. Jury pod przewodnictwem Marii Szabłowskiej przyzna Nagrodę im. Heleny Majdaniec,
czek na 1000 euro, a przedstawiciel Eurofestiwali Krystyny Piotrowskiej wskaże laureata Nagrody Specjalnej ZMG, którą jest reprezentacja Polski na jednym z festiwali zagranicznych
(akredytację udziału w w/w festiwalu pokrywają Eurofestiwale). Także Związek Autorów i
Kompozytorów ZAKR, dziennikarze i publiczność przyznają swoje nagrody.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.
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§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestników mogą zgłaszać: szkoły, jednostki kulturalne oraz osoby prywatne.
2. Uczestnicy przygotowują piosenkę z rep. Heleny Majdaniec (piosenka nie powinna diametralnie odbiegać o wersji oryginalnej).
3. Wokaliście towarzyszy 5 osobowy zespół festiwalowy. Stąd potrzebna jest informacja o
tonacji oraz nagranie, które zespół będzie mógł dostosować do swoich potrzeb.
5. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia i konkursowej piosenki do 30.04.2020 roku na adres e-mail: zmg@saa.pl. Wiadomość należy
zatytułować ZGŁOSZENIE –V ZJAZD MŁODYCH GWIAZD 2020. Plik muzyczny wysyłamy w formacie mp3 lub wav. Kartę zgłoszenia należy wypełnić w pliku WORD lub pdf.
6. Każde zgłoszenie, które wpłynie, będzie potwierdzone mailowo.
7. Po Radzie Artystycznej niemożliwe są zmiany personalne lub repertuarowe; dyrektor artystyczny może natomiast zaproponować zmianę utworu w celu podniesienia atrakcyjności
widowiska.
8. Rada Artystyczna zbierze się 10 maja 2020 roku w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Wyniki zostaną zamieszczone na festiwalowym profilu Zjazdu Młodych Gwiazd,
na portalu społecznościowym Facebook. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie.
9. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, zespół akompaniujący jak również
pozostałe warunki do sprawnego przebiegu konkursu.
10. Udział w Zjeździe Młodych Gwiazd wiąże się z wykupieniem akredytacji w wysokości:
320 zł (materiały festiwalowe, noclegi w internacie, śniadanie w formie cateringu). Akredytacja jest jednoosobowa. Opiekunowie także muszą posiadać akredytację – koszt:
200 zł. Koszty związane z dojazdem i wyżywieniem w trakcie Zjazdu Młodych Gwiazd
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Śniadanie zapewnia – Organizator.
11. W razie niejasności (dotyczy także rezerwacji piosenek; obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”), informacji udziela dyrektor artystyczny ZMG – Rafał Podraza: e-mail:
zmg@saa.pl, tel. 504-329-627.
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