
V Ogólnopolski Festiwal Młodej Estrady „KLUCZ DO SUKCESU” - Sędziszów 2022

I. OGÓLNIE
1.Termin i miejsce: 20 listopada 2022, Sędziszów, woj. świętokrzyskie
2.Organizator: Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie przy współpracy Impresariatu
Artystycznego „Solo-Tutti” z siedzibą w Bydgoszczy.
II.UCZESTNICY i KATEGORIE WIEKOWE
1.Festiwal przeznaczony jest dla młodych piosenkarzy solistów w kategoriach wiekowych
7 - 12 lat, 13- 15 lat, 16 - 21 lat (w każdym przypadku decyduje rok urodzenia)

2.W przypadku niekorzystnego rozłożenia się zgłoszeń organizator może dokonać zmian kategorii.
III. REPERTUAR, OCENA I NAGRODY
1.Wykonawcy śpiewają jedną dowolnie wybraną piosenkę z ogólnie dostępnego repertuaru o charakterze rozrywkowym
Czas trwania piosenki nie może przekroczyć 4`00.
2.Wykonawcy będą oceniani przez 3 - osobowe jury według następujących kategorii:
walory i technika głosu, dobór repertuaru, interpretacja, muzykalność, estetyka wykonania
3.W każdej kategorii oceny jeden juror może przyznać od 1 - 6 pkt., a więc łącznie 30 pkt. (maks: 3 jurorów x 30 = 90).
4. „Klucze” będą przyznane według następującego porządku: Złoty Klucz – od 81 do 90 punktów, Srebrny Klucz – od
71 do 80 punktów albo Brązowy Klucz – 70 punktów i mniej jako odpowiedniki I, II albo III miejsca.
5.Najwyżej ocenieni w swoich kategoriach wykonawcy otrzymają Platynowe Klucze do Sukcesu jako Nagrody Główne
w postaci statuetki i gratyfikacji rzeczowej lub finansowej. Mogą być przyznane dodatkowe nagrody.
IV. ZASADY KWALIFIKACJI I WARUNKI UDZIAŁU
1.Wykonawcy będą kwalifikowani na podstawie osiągnięć festiwalowych w 2022 roku. Należy je wymienić w Karcie
Zgłoszenia (najwyżej trzy). Nie będą brane pod uwagę festiwale i konkursy On-Line.
Organizator dopuszcza możliwość otwartych kwalifikacji na podstawie nagrania w formie filmu z wykonaniem
piosenki. Film należy zamieścić na You Tub, a link do niego przesłać ze zgłoszeniem.
W tym drugim przypadku przypadku obowiązuje opłata kwalifikacyjna w wysokości 50 zł, płatna równolegle ze
zgłoszeniem na konto podane niżej.
2.Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: solo-tutti@o2.pl w terminie do środy 25.10.2022 roku.
3.Zakwalifikowani do udziału w Festiwalu wykonawcy (lista do dnia 31.10.2022) , a także osoby im towarzyszące
wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości: wykonawcy - 90 zł, osoby towarzyszące - 50 zł
Opłaty należy wnieść do dnia 9 listopada 2022 (liczy się data wpływu).
4.W ramach opłaty każdy ją wpłacający będzie miał czynne (wykonawcy) bądź bierne prawo (osoby towarzyszące) do
uczestnictwa w koncertach festiwalowych, posiłku i słodkiego poczęstunku, a także ciepłych i zimnych napojów.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy i gadżety festiwalowe.
5.Z uwagi na fakt, że Konkurs przeznaczony jest w głównej mierze dla wykonawców niepełnoletnich, w ich imieniu
występują za każdym razem osoby dorosłe (rodzice lub inni opiekunowie prawni), wysyłając podpisaną przez siebie
Kartę Zgłoszenia z zamieszczonym w jej treści stosownym oświadczeniem.
6.Potwierdzona lista wykonawców, a także późniejszy protokół jury zostaną opublikowane na www.solo-tutti.pl
w sekcji „KLUCZ DO SUKCESU” i na FB w grupie „Śpiewamy”..
V. INFORMACJE KOŃCOWE
1.Festiwal poprzedzą otwarte Warsztaty Wokalne w dniu 19 listopada przy odpłatności na miejscu w kwocie 60 zł.
2.Koncerty festiwalowe będą transmitowane w systemie streamingu na żywo. Indywidualne filmowanie jest zabronione.
3.Zakwalifikowani wykonawcy indywidualnie, a jeśli nie są pełnoletni, to za pośrednictwem opiekunów
prawnych, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku artystycznego na różnych polach eksploatacji (foto,
audio i video) dla potrzeb promocji Festiwalu, a także na udostępnienie danych osobowych w aspekcie RODO.
Odpowiednia deklaracja znajduje się w Formularzu zgłoszenia.
4.Wykonawcy indywidualnie lub za pośrednictwem opiekunów prawnych, jeśli są niepełnoletni, wyrażają zgodę na
udostępnienie organizatorowi Konkursu danych osobowych i wykorzystanie ich wizerunku artystycznego do celów jego
promocji.
Info: tel. 661 833 700 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00), e-mail: solo-tutti@o2.pl
Konto dla wpisowego:
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów
Nr 56 8513 0001 2001 0000 4910 0001 (tytułem: opłata kwalifikacyjna albo opłata festiwalowa).
Wstępny Program Festiwalu: 19.11 - godz. 11.00 - 18.00: Warsztaty Wokalne (dla chętnych)

20.11 - godz. 10.00 - 11.00: próby
godz. 11.00 - 12.00: Koncert Konkursowy 8 - 12 lat
godz. 12.00 - 13.00: Koncert Konkursowy 13 - 15 lat
godz. 13.00 - 14.00: Koncert Konkursowy: 16 - 20lat
godz. 14.00 - 15.30: Przerwa obiadowa
godz. 15.30 - 16.30: Koncert Finałowy, rozdanie dyplomów i nagród

Uwaga: Osoby, które potrzebować będą noclegu/ów mogą je zarezerwować w hotelu OSIR pod nr telefonu: 413812730


