
XXIX Myślenicki Festiwal

2020

XXIX MYŚLENICKI FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ – „KOLĘDY I PASTORAŁKI” MYŚLENICE 2020                                            
 pod honorowym patronatem 

Jarosława Szlachetki 
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.  Organizatorem głównym Festiwalu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 
      współorganizatorami są: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Parafie Gminy Myślenice, Klub Inteligencji Katolickiej 
      w Myślenicach.
2.   Przesłuchania konkursowe odbędą się  w niedzielę 26 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury 
      i Sportu ul. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.  
3.   Konkurs skierowany jest do zespołów i chórów wykonujących muzykę wielogłosową i zespołów wielogłosowych 
      z towarzyszeniem instrumentów.
4.   Cele konkursu: podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów i zespołów, ocena dorobku artystycznego, integracja    
      amatorskiego ruchu artystycznego, ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe). 
6.   Chór może wystąpić tylko w jednej zgłoszonej  kategorii:
      a) chóry dziecięce,
      b) chóry młodzieżowe,
      c) chóry akademickie,
      d) chóry dorosłych.
7.   Karty zgłoszenia wraz z aktualną informacją i zdjęciem chóru (forma elektroniczna jpg, pdf rozdzielczość min. 300dpi) należy    
      nadesłać na adres: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice lub używając poczty  
      elektronicznej: z.morawski@mokis.myslenice.pl z dopiskiem XXIX MYŚLENICKI FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ – 
      „Kolędy i   Pastorałki” Myślenice 2020 najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 roku.
8.   Nadesłanie niekompletnej karty zgłoszenia i wymaganych załączników stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia. 
9.   Organizator na podstawie nadesłanych materiałów, oraz kolejności zgłoszeń zakwalifikuje do przesłuchań festiwalowych   
      maksymalnie 20 chórów i zespołów. Chór zakwalifikowany do udziału w konkursie dokona wpłaty akredytacji 
      w wysokości 200,00 zł na konto Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu: Bank Spółdzielczy w Wieliczce oddz. Myślenice 
      nr: 37861900060020000033330002. Wpłaty należy dokonać do dnia 23 stycznia 2020 r. W przypadku późniejszej rezygnacji 
      z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
10. Wykaz chórów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie zamieszczony na stronie internetowej   
       www.mokis.myslenice.pl do dnia 18 stycznia 2020 r.
11. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie 3 utworów zgodnych z tematem konkursu.
12. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
13. Podany program nie może zostać zmieniony.
14. Chóry zobowiązane są dodatkowo do uczestnictwa w oprawie liturgii mszy świętej w dniu 26 stycznia w obiektach 
       sakralnych  Myślenic.
15. Szczegółowych informacji o festiwalu udziela Zbigniew Morawski pod numerem telefonu: 12/2721511 lub mailowo:
       z.morawski@mokis.myslenice.pl
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JURY I NAGRODY:
16. Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków. 
17. Jury ocenia i przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach: 
       a) chóry dziecięce,
       b) chóry młodzieżowe, 
       c) chóry akademickie
       d) chóry dorosłych.
18. Nagrody:
18. Organizator przyzna nagrody finansowe dla:
       a) chórów, które zajęły I, II, III miejsce w danej kategorii, 
       b) Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – dla najlepszego chóru lub zespołu,
       c) dla wyróżniającego się dyrygenta.
       Chóry nagrodzone otrzymają również pamiątkową statuetkę.
       Wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymują pamiątkowy dyplom. 
19. Ocenie Jury podlegają: dobór repertuaru zgodnego z tematyką festiwalu i dostosowanego do możliwości wykonawczych   
       chórzystów, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.
20. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
21. Jury konkursowe może dokonać dyskwalifikacji chóru lub zespołu w przypadku uchybień regulaminowych. 
22. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
23. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
24. Organizator zapewnia w trakcie trwania festiwalu gorący posiłek dla każdego z uczestników.
24. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator. 
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas podróży,  
       jak i w czasie trwania konkursu. 
26. Wykonawcy zobowiązują się do uregulowania ewentualnych opłat za wykorzystanie utworów i aranżancji chronionych 
       prawami autorskim (ZAiKS).
27. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
       a) uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu swoje autorskie prawa majątkowe do   
       artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Myślenicki Ośrodek Kultury 
       i Sportu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenia (zapisu)    
       we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, 2) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 
       3) wprowadzenia do obrotu, 4) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, 5) publicznego odtwarzania, 
       wyświetlania. 
      b) uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą 
       wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
       c) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na   
       potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na 
       stronach internetowych).
29. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
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