Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny
Chór „MORZANIE”
Dębogórze, ul. Pomorska 18, 81-198 Kosakowo
e-mail: morzanie@wp.pl

REGULAMIN
XVI Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej
Puck – Rumia – Pierwoszyno 2021

I.
II.

Organizatorzy:
 Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie"
Współorganizatorzy:
 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 Urząd Gminy Kosakowo

III.

Sponsorzy:
 Bank Rumia Spółdzielczy

IV.

Cele Festiwalu:
 propagowanie muzycznej twórczości regionu kaszubskiego,
 rozwój i kultywowanie języka kaszubskiego
 popularyzacja mało znanych kolęd kaszubskich,
 integracja środowiska chóralnego,
 wymiana doświadczeń muzycznych i artystycznych pomiędzy chórami,
 podnoszenie poziomu wykonawczego chórów.

V.

VI.

Założenia Festiwalu:
 Festiwal ma charakter konkursu
 W Festiwalu mogą uczestniczyć niezawodowe zespoły chóralne i wokalne
Miejsce i termin Festiwalu:
 10 grudnia 2021 (piątek), godz. 19:15 – Koncert towarzyszący – Puck –
kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 11 grudnia 2021 (sobota), godz. 19:15 – Koncert towarzyszący – Rumia –
kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 12 grudnia 2021 (niedziela), godz. 14:00 – Przesłuchania konkursowe –
Pierwoszyno – Kosakowskie Centrum Kultury.
 12 grudnia 2021 (niedziela), 16:15 – Msza św. – Pierwoszyno – kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
 Po mszy ogłoszenie wyników oraz Koncert Galowy.

VII.

Warunki uczestnictwa:
 Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 26 listopada
2021 roku na adres pocztowy (decyduje data stempla pocztowego) lub
mailowy Organizatora Festiwalu.
 Przesłanie 4 kompletów partytur na adres pocztowy Organizatora.
 Każdy zespół bierze udział w dwóch dniach festiwalowych (Koncert
towarzyszący + Przesłuchania konkursowe i Koncert Galowy).
UWAGA! Program występu podczas Koncertu towarzyszącego nie
musi być tożsamy z programem konkursowym, ale ma zachować
tematykę adwentowo- bożonarodzeniową z zaakcentowaniem języka
kaszubskiego.
 Przygotowanie występu nie przekraczającego 15 minut (razem z wejściem i
zejściem na scenę). Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu występu
powoduje dyskwalifikację zespołu.
 Na program winny składać się:
o dwie kolędy w języku kaszubskim,
o pieśń adwentowa w dowolnym języku (mile widziany język kaszubski),
o utwór o tematyce adwentowo- bożonarodzeniowej (zalecany lecz nie
obligatoryjny język kaszubski)
UWAGA! W przypadku utworów wielozwrotkowych
Organizator prosi o dostosowanie ilości zwrotek do czasu
występu.
 Organizator dopuszcza możliwość występu z akompaniamentem, jednak nie
zapewnia żadnego instrumentu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników
utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o
ochronie praw autorskich.
 Zgłoszonego programu występu i kolejności wykonywanych utworów nie
można zmienić.

VIII.

Jury:
 Program konkursowy będzie oceniać jury złożone z profesjonalnych muzyków
powołane przez Organizatora.
 Obrady Jury są tajne.
 Jury konkursu oceniać będzie intonację, emisję głosu, interpretację, dobór
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny oraz poprawną wymowę języka
kaszubskiego.
 Jury będzie oceniać prezentacje poszczególnych zespołów stosując skalę
punktową.
 Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od
poziomu artystycznego programu konkursowego.
 Decyzje Jury o przyznaniu nagród są ostateczne.

IX.

Nagrody:
 I miejsce - nagroda finansowa
 II miejsce - nagroda finansowa
 III miejsce - nagroda finansowa






X.

Wyróżnienia:
o za najlepsze wykonanie kolędy kaszubskiej
o za najlepsze wykonanie pieśni adwentowej
o dla najlepszego dyrygenta konkursu
Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w Festiwalu.
Ponadto przewidziano przyznanie specjalnych dyplomów honorowych, tzw.
PASM
o Złote Pasmo
91-100 punktów
o Srebrne Pasmo
76-90,9 punktów
o Brązowe Pasmo
60-75,9 punktów

Inne postanowienia:
 Rezygnacja z udziału w festiwalu powinna być zgłoszona do biura Organizatora
najpóźniej do 03 grudnia 2021 roku.
 Zgłoszenie udziału w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem w/w warunków
oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji przebiegu Festiwalu
dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach
promocyjnych.
 W razie zaostrzenia obostrzeń epidemicznych związanych z pandemią Sars-Cov-2
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły festiwalu na zdalną.

Dodatkowych informacji udzielają:
Paweł Nodzak
dyrygent Kaszubskiego Regionalnego Chóru „Morzanie”
tel. 509-699-155
e-mail: morzanie@wp.pl
Ewa Browarczyk
prezes Kaszubskiego Regionalnego Chóru „Morzanie”
tel. 503-837-125
e-mail: morzanie@wp.pl

