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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki realizacji konkursów artystycznych w ramach Festiwalu
Miasto Młodych Artystów zwany dalej konkursem.

1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Scena konkursowa/scena artystyczna – jest to określenie siedmiu kategorii konkursowych
realizowanych w ramach Festiwalu Miasto Młodych Artystów 2016. Kategorie
artystyczne/konkursowe to: literacka, filmowa, fotograficzna, taneczna, teatralna, muzyczna
i plastyczna.
Praca artystyczna/praca konkursowa – jest to określenie dotyczące rodzaju zgłoszonych
działań artystycznych w ramach scen konkursowych Festiwalu Miasto Młodych Artystów. Pracą
artystyczną może być np. obraz, piosenka, wiersz, film etc.
Organizator – inaczej Fundacja Fundusz Lokalny SMK wraz ze współorganizatorami.
Poziom pierwszy – jest to etap składania wniosków do poszczególnych scen artystycznych
wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady i kryteria oceny na poziomie pierwszym zawarte są w
Regulaminach dla poszczególnych scen.
Poziom drugi – są to występy finałowe i Koncert Laureatów Festiwalu. Zasady i kryteria oceny
na poziomie drugim są zawarte w Regulaminach dla poszczególnych scen

2. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
Zbydniów 97,
37-416 Zaleszany;
(adres korespondencyjny:
Koćmierzów 2,
27-650 Samborzec)
e-mail: fundacjasmk@gmail.com
wraz z współorganizatorami. Aktualna lista partnerów i współorganizatorów zamieszczona jest
na portalu www.fundacjasmk.pl

3. CELE FESTIWALU MIASTO MŁODYCH ARTYSTÓW
Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży i odkrywanie nowych twórczych
osobowości artystycznych. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności przed publicznością
oraz popularyzacja kultury wśród młodzieży i dorosłych. Pomoc w promocji twórczości i
rozwoju artystycznym laureatom Festiwalu.
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4. HARMONOGRAM FESTIWALU MIASTO MŁODYCH ARTYSTÓW 2016
01.06.2016 r. ogłoszenie eliminacji do udziału w Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
10.07.2016 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
12.07.2016 r. Termin składania prac przez uczestników scen: filmowej, fotograficznej,
literackiej i plastycznej.
12.07.2016 r.

Termin udostępnienia linku internetowego do materiału promującego artystę

14.07.2016 r. Ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych do finału.
21.07.2016 r. Finał Sceny Tanecznej.
22.07.2016 r.

Finał Sceny Teatralnej.

23.07.2016 r.

Scena Rozmaitości – przegląd aktywności młodzieży z terenu Miasta i
Gminy Nowa Dęba. (impreza towarzysząca FMMA).

24.07.2016 r.

Finał Sceny Filmowej, Fotograficznej, Literackiej i Muzycznej. Koncert
Laureatów Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
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II.

WARUNKI UDZIAŁU ORAZ KRYTERIA OCENY DLA
POSZCZEGÓLNYCH
SCEN
ARTYSTYCZNYCH
FESTIWALU MIASTO MŁODYCH ARTYSTÓW
SCENA LITERACKA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie literackiej:

1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat , mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie literackiej mogą brać udział jedynie indywidualni uczestnicy.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie linku do materiału promującego artystę i jego twórczość
(prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub społecznościowym portalu
w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie;
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 przesłanie
pracy
konkursowej
drogą
elektroniczną
fundacjasmk@gmail.com do dnia 12 lipca 2016 r. włącznie.

na

adres:

4. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
5. Jeden uczestnik nadsyła drogą elektroniczną tylko jedną pracę w dowolnie wybranej
formie (opowiadanie, nowela, reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, wiersz,
etc.) w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie.
6. Nadesłany utwór musi być sporządzony w języku polskim, pracą własną, wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Nie może w żadnej swojej części
stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
7. Praca konkursowa nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka
12, interlinia 1,5).
8. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 20 autorów najlepszych prac. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
9. Uczestnicy będą mieli dodatkowe zadanie, polegające na rozwinięciu fragmentu tekstu na
wybrany temat, podany przez Komisję Konkursową w dniu Finału.
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10. Uczestnicy zabierają ze sobą na Finał wydrukowany tekst pracy konkursowej oraz przybory
do pisania.
11. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

II.

Komisja Konkursowa

Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów. W
skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie literatury oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny literackiej

Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu przez
osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
Poziom drugi – Finał Festiwalu
1. Na ocenę końcową złożą się:
 ocena tekstu literackiego zgłoszonego do konkursu;
 ocena pracy zadanej.
2. Kryteria oceny:
 ogólny wyraz artystyczny;
 inwencja twórcza autora;
 kompozycja i oryginalność ujęcia tematu;
 poprawność stylistyczna i językowa;
 estetyka pracy;
 umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej.

IV.

Wyłanianie laureatów sceny literackiej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Literackiej (laureat Grantu
Rozwojowego), który jest automatycznie nominowany do Stypendium
Artystycznego. Komisja może nominować do Stypendium Artystycznego również
innych wyróżniających się uczestników.
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody

1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł.
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 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego
przewidziane są podziękowania.
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SCENA FILMOWA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie filmowej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie filmowej mogą brać udział jedynie indywidualni uczestnicy.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800.
 przesłanie linku do materiału promującego artystę i jego twórczość
(prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub społecznościowym portalu
w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie;
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 złożenie pracy konkursowej do dnia 12 lipca 2016 r. włącznie. Prace należy
składać w Samorządowym Ośrodku Kultury, Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2.
4. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
5. Jeden uczestnik nadsyła tylko jedną pracę w dowolnie wybranej formie CD/DVD lub w
wersji elektronicznej pozwalającej na odtworzenie filmu. Format filmu: mp4, avi
Prace należy dostarczy w terminie do 12 lipca włącznie, do Samorządowego Domu
Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego, 39-460 Nowa Dęba.
6. Jakość filmu powinna zachować rozdzielczość minimalną 640x480 pixeli, ale preferujemy
wyższą jakość. Dopuszczone zostaną filmy z telefonów komórkowych pod warunkiem dobrej
jakości materiału.
7. Do filmu należy dołączyć informację: tytuł filmu, imię i nazwisko, wiek, adres, numer
kontaktowy autora oraz opis sprzętu którym realizowany był materiał filmowy. Nośnik
danych CD/DVD muszą być podpisane na wierzchniej stronie nośnika.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 20 autorów najlepszych prac. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
9. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie filmu oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.
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III.

Kryteria oceniania dla sceny filmowej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
Poziom drugi – Finał Festiwalu
3. Na ocenę końcową złożą się:
 ocena filmu zgłoszonego do konkursu;
 rozmowa z autorem filmu – pomysłowa prezentacja.

4.






IV.

Kryteria oceny:
oryginalność filmu;
ciekawy sposób przedstawienia tematu;
ujęcia, kadry – poprawność i wyjątkowość;
montaż;
dźwięk w filmie – muzyka, narracja, dialogi.

Wyłanianie laureatów sceny filmowej

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
6. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Filmowej (laureat Grantu
Rozwojowego),, który jest automatycznie nominowany do Stypendium
Artystycznego. Komisja może nominować do Stypendium Artystycznego również
innych wyróżniających się uczestników.
7. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
8. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
5. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł;
 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych.
6. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
8. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego
przewidziane są podziękowania.
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SCENA FOTOGRAFICZNA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie fotograficznej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie fotograficznej mogą brać udział jedynie indywidualni uczestnicy.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie link do materiału promującego artystę i jego twórczość
(prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub społecznościowym portalu
w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie;
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 złożenie prac konkursowych do dnia 12 lipca 2016 r. włącznie. Prace należy
składać w Samorządowym Ośrodku Kultury, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa
Dęba.
4. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
5. Uczestnik składa 5 prac.
6. Na odwrocie fotografii należy umieścić: imię, nazwisko, wiek, adres, numer kontaktowy
autora oraz tytuł wykonanej pracy.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 20 autorów najlepszych prac. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
8. Uczestnicy będą mieli dodatkowe zadanie zadane przez Komisję Konkursową w dniu Finału.
9. Uczestnicy zabierają ze sobą na Finał sprzęt fotograficzny.
10. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie fotografii oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny fotograficznej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
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Poziom drugi – Finał Festiwalu
1. Na ocenę końcową złożą się:
 ocena prac zgłoszonych do konkursu;
 sprawdzian umiejętności fotograficznych – wykonanie zadanej pracy artystycznej.
Dodatkowo: prezentacja własnych prac i siebie.
2.








IV.

Kryteria oceny:
ogólny wyraz artystyczny;
tematyka pracy;
inwencja twórcza autora;
kompozycja;
kadrowanie;
poziom trudności zastosowanej techniki;
umiejętności fotograficzne.

Wyłanianie laureatów sceny fotograficznej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Fotograficznej(laureat Grantu
Rozwojowego), który jest automatycznie nominowany do Stypendium
Artystycznego. Komisja może nominować do Stypendium Artystycznego również
innych wyróżniających się uczestników.
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł;
 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego
przewidziane są podziękowania.
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SCENA TANECZNA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie tanecznej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie filmowej mogą brać udział indywidualni uczestnicy, duety i zespoły.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie linku do materiału promującego artystę / grupę taneczną i ich
twórczość (prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub
społecznościowym portalu w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie.
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl.
4. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
4. Wykonawcy prezentują jeden taniec z dowolnym podkładem muzycznym.
5. Repertuar jest dowolny np. hip-hop, taniec klasyczny etc.
6. Podkład muzyczny należy dostarczyć do Organizatora wraz ze składanym wnioskiem
udziału w Festiwalu.

7. Maksymalny czas trwania występu to 5 minut.
8. Uczestnicy zabierają ze sobą podkład muzyczny na płycie CD, PenDrive. Materiał
należy dostarczyć na godzinę przed rozpoczęciem Finału.
9. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.
10. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 10 najlepszych uczestników. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie tańca oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny tanecznej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
Poziom drugi – Finał Festiwalu.

1. Każdy uczestnik zaprezentuje się na scenie.
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2.








IV.

Kryteria oceny:
poziom warsztatu tanecznego;
ogólny wyraz artystyczny;
opracowanie choreograficzne;
pomysłowość i prezentacja;
technika wykonania;
interpretacja;
estetyka.

Wyłanianie laureatów sceny tanecznej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Tanecznej (laureat Grantu
Rozwojowego), oraz osoby nominowane do Stypendium Artystycznego. Komisja
może nominować do Stypendium Artystycznego również wyróżniających się
uczestników nienagrodzonych Grantem Rozwojowym.
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł. dla laureata indywidualnego i duetu lub
2000 zł dla zespołu (trzech i więcej artystów);
 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych. Stypendium Artystyczne może otrzymać tylko
indywidualny artysta.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego
przewidziane są podziękowania.
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SCENA TEATRALNA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie teatralnej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie filmowej mogą brać udział indywidualni uczestnicy, duety i zespoły/grupy.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie linku do materiału promującego artystę / grupę teatralną i ich
twórczość (prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub
społecznościowym portalu w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie.
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
4. Repertuar oraz tematyka dowolna. W ramach konkursu można zaprezentować monodram,
odegrać pantomimę, etiudę teatralną, zaśpiewać piosenkę aktorską, teatr ruchu, teatr tańca,
kabaret, etc.

5. Maksymalny czas trwania występu to 30 minut.
6. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 10 najlepszych uczestników. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
7. Uczestnicy przywożą ze sobą sprzęt do akompaniamentu lub podkład muzyczny
dostarczony na płycie CD, PenDrive. Materiał należy dostarczyć na godzinę przed
rozpoczęciem Finału.
8. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie teatru oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny teatralnej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
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Poziom drugi – Finał Festiwalu;
1. O końcowym wyniku konkursu zdecyduje temat i sposób wykonania.
2. Kryteria oceny:








IV.

dobór repertuaru do wieku uczestników;
warsztat aktorski;
ogólny wyraz artystyczny;
koncepcja reżyserska;
indywidualne rozpatrzenie konwencji wykonania;
aranżacja muzyczna;
interpretacja tekstu.

Wyłanianie laureatów sceny teatralnej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Tanecznej(laureat Grantu
Rozwojowego), oraz osoby nominowane do Stypendium Artystycznego. Komisja
może nominować do Stypendium Artystycznego również wyróżniających się
uczestników nienagrodzonych Grantem Rozwojowym. .
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł. dla laureata indywidualnego i duetu lub
2000 zł. dla zespołu (trzech i więcej artystów);
 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych. Stypendium Artystyczne może otrzymać tylko
indywidualny artysta.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów
zgłoszeniowego przewidziane są podziękowania.

wpisanych

do

formularza
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SCENA MUZYCZNA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie muzycznej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i
uczących się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub
stalowowolskiego.

2. W scenie filmowej mogą brać udział wokaliści, instrumentaliści, duety i
zespoły/chóry.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie linku do materiału promującego artystę / grupę muzyczną i ich
twórczość (prezentacja, krótki film itp.) na własnej stronie lub
społecznościowym portalu w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie.
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
4. Repertuar dowolny: jazz, folk, rock, pop etc. Wykonawcy prezentują jeden utwór z
dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback –
PenDrive, CD, DVD lub a cappella).

5. Maksymalny czas trwania występu to 5 minut.
6. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone
wstępne eliminacje, by wyłonić 10 najlepszych uczestników 14 lipca 2016 r., uczestnicy
zostaną powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
7. Uczestnicy zabierają własny sprzęt muzyczny.
8. Ewentualny podkład muzyczny należy dostarczyć do Organizatora na płycie CD,
PenDrive. Materiał należy dostarczyć na godzinę przed rozpoczęciem Finału.
9. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie muzyki oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny muzycznej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
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Poziom drugi – Finał Festiwalu
1. Każdy uczestnik zaprezentuje na scenie jeden przygotowany utwór.
2. Kryteria oceny:








IV.

poziom warsztatu muzycznego;
pomysłowość i prezentacja;
dobór repertuaru;
interpretacja;
dykcja, warsztat wokalny;
warsztat muzyczny;
pomysłowość i prezentacja.

Wyłanianie laureatów sceny muzycznej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Tanecznej (laureat Grantu
Rozwojowego), oraz osoby nominowane do Stypendium Artystycznego. Komisja
może nominować do Stypendium Artystycznego również wyróżniających się
uczestników nienagrodzonych Grantem Rozwojowym.
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł. dla laureata indywidualnego i duetu lub
2000 zł. dla zespołu (trzech i więcej artystów);
 Nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych. Stypendium Artystyczne może otrzymać tylko
indywidualny artysta.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego
przewidziane są podziękowania.
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SCENA PLASTYCZNA
I.

Zasady uczestnictwa w scenie plastycznej:
1. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku 13-25 lat, mieszkających i uczących
się na terenie powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego.

2. W scenie fotograficznej mogą brać udział jedynie indywidualni uczestnicy.
3. Zgłoszenie uczestnika następuje przez:
 przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego na adres:
fundacjasmk@gmail.com do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 1800;
 przesłanie linku do materiału promującego artystę i jego twórczość
(prezentacja, krótki film itp na własnej stronie lub społecznościowym portalu
w terminie do 12 lipca 2016 r. włącznie.
Materiał promujący artystę można przekazać do fundacji w celu zamieszczenia w
zakładce na stronie Fundacji Fundusz lokalny SMK: fundacjasmk.pl;
 złożenie prac konkursowych do dnia 12 lipca 2016 r. włącznie. Prace należy
składać w Samorządowym Ośrodku Kultury, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa
Dęba.
4. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni e-mailem zwrotnym. W razie
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
5. Jeden uczestnik składa 3 prace w formacie minimum A4.
6. Prace należy na odwrocie opisać podając: imię i nazwisko, wiek, adres, numer kontaktowy
autora oraz tytuł wykonanej pracy.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, mogą zostać przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonić 20 autorów najlepszych prac. 14 lipca 2016 r., uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem o terminie tych eliminacji.
8. Uczestnicy będą mieli dodatkowe zadanie zadane przez Komisję Konkursową w dniu Finału.
9. Uczestnicy zabierają ze sobą na materiały i przybory plastyczne.
10. O godzinie rozpoczęcia Finału uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem

II.

Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołuje Organizator Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
W skład komisji wchodzą specjaliści w dziedzinie plastyki oraz po jednym
przedstawicielu Organizatora i Partnerów.

III.

Kryteria oceniania dla sceny plastycznej
Poziom pierwszy – jest to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami pod
względem formalnym oraz ocena pod względem ogólnym w biurze organizatora Festiwalu
przez osoby powołane przez organizatora Festiwalu.
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Poziom drugi – Finał Festiwalu;



ocena prac zgłoszonych do konkursu;
sprawdzian umiejętności warsztatowych – martwa natura wykonana preferowaną przez
uczestnika techniką (ołówek, węgiel, kredki, farby akrylowe, farby olejne i inne).

1. Kryteria oceny:
 dobór środków przekazu;
 kompozycja;
 poziom trudności zastosowanej techniki;
 ogólny wyraz artystyczny;
 warsztat pracy.

IV.

Wyłanianie laureatów sceny plastycznej

1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
2. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę Sceny Plastycznej (laureat Grantu
Rozwojowego), który jest automatycznie nominowany do Stypendium
Artystycznego. Komisja może nominować do Stypendium Artystycznego również
innych wyróżniających się uczestników.
3. Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

V.

Nagrody
1. Dla uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów. Dla laureatów
przewidziane są nagrody w postaci:
 Dyplomów;
 Grantu Rozwojowego w kwocie 1000 zł;
 nominacji do Stypendium Artystycznego w kwocie (2000 – 3000 zł). Stypendium
Artystyczne otrzymuje minimum trzech spośród nominowanych laureatów
wszystkich Scen Artystycznych.
2. Jeden Laureat może otrzymać maksymalnie jeden Grant Rozwojowy. W przypadku
otrzymania Stypendium Artystycznego Grant Rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium
Artystycznego.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestniczenie Laureata w Koncercie
Laureatów.
4. Dla instruktorów, nauczycieli, opiekunów wpisanych do formularza zgłoszeniowego

przewidziane są podziękowania.
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III.

USTALENIA KOŃCOWE
MŁODYCH ARTYSTÓW

FESTIWALU

MIASTO

1) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek
nadesłanych drogą pocztową oraz nie ponosi kosztów transportu prac.
2) Udział w Festiwalu Miasto Młodych Artystów jest bezpłatny.
3) Uczestnicy na Finał dojeżdżają na własny koszt. Udział w Koncercie laureatów jest
refundowany (dotyczy Scen: Teatralnej i Tanecznej, Finał Sceny Muzycznej,
Plastycznej, Literackiej, Fotograficznej i Filmowej jest w dniu Koncertu Laureatów).
4) Laureaci Festiwalu 2015 nie mogą w bieżącej edycji otrzymać Grantu Rozwojowego
lub Stypendium Artystycznego.
5) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych jego uczestników na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6) Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swoich prac w następujących formach: druk w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
7) Każdy uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jednej pracy (lub praw autorskich do
niej) na rzecz Organizatora. Przekazana praca zostanie wskazana przez Komisję
Konkursową.
8) Warunkiem uzyskania grantu, stypendium lub nagrody jest dodatkowy występ w
Finałowym Koncercie Laureatów i obecność w czasie ogłaszania wyników. Brak
obecności oznaczać może utratę nagrody i przekazanie jej kolejnemu Laureatowi.
9) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie, ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora,
w tym odwołania konkursu (sceny artystycznej) w przypadku małej liczby zgłoszeń
uczestników danej sceny artystycznej.
10) Dodatkowe informacje: e-mail: fundacjasmk@gmail.com, Tel: 531 586 222.
11) Informacja o Festiwalu Miasto Młodych Artystów: www.fundacjasmk.pl.
12) Uczestnik biorąc udział w Festiwalu Miasto Młodych Artystów akceptuje jego
regulamin.

IV.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy (wymagany)
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