REGULAMIN XIV OGÓLNOPOLSKIEGO
INTEGRACYJNEGO
FESTIWALU TAŃCA I PIOSENKI

Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna
pod honorowym patronatem UNICEF Polska

1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY:
 24 marca 2019 roku
ELIMINACJE REGIONALNE FESTIWALU PIOSENKI
Klub Stara Kotłownia MOKSiR Chrzanów, ul Broniewskiego 4
 5 kwietnia 2019 roku
FESTIWAL PIOSENKI
Sala teatralna MOKSiR Chrzanów, ul Broniewskiego 4
 6 kwietnia 2019 roku
FESTIWAL ZESPOŁÓW TAŃCA NOWOCZESNEGO, WSPÓŁCZESNEGO I STREET-DANCE
Hala widowiskowo-sportowa MOKSiR Chrzanów, ul. Kusocińskiego 2
 7 kwietnia 2019 roku
FESTIWAL FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO I CHEERLEADERS
Hala widowiskowo-sportowa MOKSiR Chrzanów, ul. Kusocińskiego 2
2. CELE OGÓLNE FESTIWALU czyli ….. dlaczego lokomotywa?
Symbolem naszego miasta jest lokomotywa, tutaj właśnie powstała pierwsza w Polsce fabryka lokomotyw.
Ruszamy już po raz czternasty w podróż artystyczną lokomotywą pełną radości, jaką niesie wspólna zabawa
z piosenką i tańcem, bez osobnych przedziałów dla niepełnosprawnych i sprawnych.
Rokrocznie patronami honorowymi festiwalu są ludzie, którzy swą postawą i sposobem na życie dają wzór
młodzieży, podejmując działania na rzecz integracji i rozwoju kultury.
Chcemy integrować, stworzyć możliwości zaprezentowania dorobku zespołów artystycznych, wymieniać
pomysły i doświadczenia w zakresie pracy dydaktycznej w amatorskim ruchu artystycznym, rozmiłować
w tańcu, śpiewie i muzyce, rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży, a przede wszystkim wspólnie się
bawić.
3. ZASADY UCZESTNICTWA czyli kto może wsiąść do pociągu?
Zapraszamy do udziału w imprezie solistów śpiewających, wokalistów z akompaniamentem zespołu
muzycznego, zespoły wokalne, grupy artystyczne prezentujące różne formy wokalno-taneczne oraz programy
tańca nowoczesnego i współczesnego, formacje tańca towarzyskiego i cheerleaders, a także zespoły
integracyjne, zespoły z warsztatów terapii zajęciowej, szkół specjalnych, instytucji kultury, placówek
wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeń i fundacji etc.
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UWAGA!!! ZMIANY W REGULAMINIE!!!
KARTA ZGŁOSZENIA, NUMER KONTA BANKOWEGO ORAZ ADRES
ORGANIZATORA ZNJADUJĄ SIĘ NA KOŃCU REGULAMINU!
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA I
OŚWIADCZENIAMI!

FESTIWAL PIOSENKI I ZEPOŁÓW MUZYCZNYCH
o ZGŁOSZENIA:
Festiwal składa się z dwóch etapów:
ETAP I: uczestnik do dnia 15 marca przesyła płytę CD/demo/video z nagraniem konkursowej piosenki
(wokalista/duet z akompaniamentem zespołu, zespół wokalny, zespół tańca i piosenki, zespół muzyczny).
Nośnik musi być opisany i przesłany na adres organizatora wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną
czytelnym podpisem (osobny załącznik do pobrania ze strony www.moksir.chrzanow.pl) lub przesłany drogą
elektroniczną
wraz
ze
skanem
podpisanej
karty
zgłoszenia
na
adres
mailowy
chrzanowskalokomotywa@interia.pl
UWAGA! Etap I dla solistów z terenu powiatu chrzanowskiego i okolic, a także solistów niemających
możliwości nagrania płyt odbędzie się 24 marca od godz. 9.00 w Klubie Stara Kotłownia MOKSiR Chrzanów,
ul. Broniewskiego 4. W/w osoby przesyłają na adres oranizatora tylko wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną
czytelnym podpisem (osobny załącznik do pobrania ze strony www.moksir.chrzanow.pl) lub drogą
elektroniczną skanem podpisanej karty zgłoszenia na adres mailowy chrzanowskalokomotywa@interia.pl
z dopiskiem ELIMINACJE REGIONALNE.
ETAP II: finał, w trakcie tego etapu jury wyłoni laureatów festiwalu.
Każdy email zostanie potwierdzony mailem zwrotnym! Nie otrzymanie potwierdzenia oznacza nie otrzymanie
zgłoszenia przez organizatora.
Lista uczestników eliminacji pojawi się na stronie organizatora 22 marca, lista uczestników finału 28 marca.

o AKREDYTACJE:
40 zł od osoby – soliści zakwalifikowani do II etapu -finału
10 zł od osoby – zespoły zakwalifikowane do II etapu- finału
Warunkiem uczestnictwa w II etapie festiwalu jest opłacenie akredytacji przelewem do dnia 30 marca oraz
posiadanie w dniu imprezy potwierdzenia przelewu. Akredytacja jest bezzwrotna. Dane do przelewu znajdują
się na końcu regulaminu!
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o KATEGORIE:
 soliści
Kat. 1 – 7-10 lat
Kat. 2 – 11-14 lat
Kat. 3 – 15-20 lat
Kat. 4 – powyżej 20 lat
Kat. 5 – dorośli niepełnosprawni
Kat. 6 – dzieci niepełnosprawne
 zespół muzyczny (wokalista/duet z akompaniamentem zespołu)
 zespół wokalny (do 12 osób)
 taniec i piosenka (widowisko wokalno-taneczne z elementami śpiewu, rewii, gry aktorskiej, z użyciem
rekwizytu) UWAGA: nie dopuszcza się playbacku wokalnego!

o WARUNKI PREZENTACJI I UWAGI:
 uczestnicy prezentują jedną piosenkę dostosowaną do możliwości warsztatowych i wieku wykonawców
(druga piosenka przygotowana na życzenie jury)
 soliści festiwalu wykonują piosenkę z półplaybackiem lub z towarzyszeniem jednego instrumentu
 organizator zapewnia fortepian elektryczny Yamaha
 wręczenie nagród odbywać się będzie po zakończeniu każdej kategorii wiekowej
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w trakcie imprezy
 skład zespołu muzycznego nie może przekroczyć 7 osób, zespołu wokalnego 12 osób
 wiek najstarszego uczestnika nie może przekroczyć 25 lat
 informacje o zapleczu technicznym organizatora w załączniku nr 1, na końcu regulaminu
 maksymalny czas na przygotowanie do występu dla zespołów muzycznych – 20 minut
 Nieobecność na podsumowaniu danej kategorii oznacza rezygnację z nagrody!

o OCENA:
Prezentacje festiwalowe oceniać będzie powołane przez organizatora profesjonalne jury (muzycy,
muzykoterapeuci, arteterapeuci, choreografowie ).
Jury w trakcie oceny będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację, ogólny wyraz artystyczny,
osobowość artystyczną oraz technikę wykonania.
Laureaci Grand Prix festiwalu ubiegłorocznego nie mogą zostać laureatami Grand Prix tegorocznego festiwalu,
mogą natomiast zająć miejsca od I do III oraz wyróżnienia.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny!
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FESTIWAL ZESPOŁÓW TAŃCA NOWOCZESNEGO,
WSPÓŁCZESNEGO I STREET-DANCE
o ZGŁOSZENIA:
Ostateczny termin zgłoszenia zespołów to 24 marca – wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną czytelnym
podpisem (osobny załącznik do pobrania ze strony www.moksir.chrzanow.pl) prosimy przesłać na adres
organizatora lub drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres mailowy
chrzanowskalokomotywa@interia.pl
Każdy email zostanie potwierdzony mailem zwrotnym! Nie otrzymanie potwierdzenia oznacza nie otrzymanie
zgłoszenia przez organizatora.
Lista startowa oraz szczegółowy harmonogram imprezy pojawi się na stronie organizatora 29 marca.

o AKREDYTACJE:
10 zł od osoby
Warunkiem przyjęcia karty zgłoszenia jest opłacenie akredytacji przelewem oraz dołączenie potwierdzenia
przelewu. Akredytacja jest bezzwrotna. Dane do przelewu znajdują się na końcu regulaminu!
Instytucje delegujące pokrywają koszty ubezpieczenia uczestników, transport, akredytację oraz zabezpieczają
opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy zgodnie z przepisami.

o KATEGORIE ARTYSTYCZNE:
 taniec nowoczesny (disco dance, disco-show, taniec rewiowy) – ilość uczestników min. 7 osób
w zespole
 taniec współczesny (jazz, modern, taniec klasyczny) – ilość uczestników min. 7 osób w zespole
 street-dance – ilość uczestników min. 7 osób w zespole

o KATEGORIE WIEKOWE:
Kat. 1 – 7-10 lat
Kat 2 – 11-14 lat
Kat. 3 – 15-20 lat
Kat. 4 – powyżej 20 lat
Kat.5 – seniorzy 60+
Zespoły integracyjne:
- kategoria dzieci
- kategoria dorośli
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o WARUNKI PREZENTACJI I UWAGI:
 o zakwalifikowaniu się do danej grupy wiekowej decyduje przewaga wiekowa tancerzy
w zespole
 instruktor powinien posiadać listę osobową uczestników festiwalu z uwzględnieniem daty
urodzenia, a tancerze legitymacje szkolne do wglądu organizatora
 rozmiar parkietu dla zespołów tanecznych – 10 x 10 m
 podczas prezentacji zabrania się używania ognia i efektów pirotechnicznych, polewania parkietu
wodą
 obowiązuje obuwie zamienne
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w trakcie imprezy
 zespoły prezentują program o łącznym czasie do 4 min., grupy integracyjne do 10 min.
 wręczenie nagród odbywać się będzie po zakończeniu każdej kategorii tanecznej
 Nieobecność na podsumowaniu danej kategorii oznacza rezygnację z nagrody!

o OCENA:
Prezentacje festiwalowe oceniać będzie powołane przez organizatora profesjonalne jury (muzycy,
muzykoterapeuci, arteterapeuci, choreografowie ).
Jury w trakcie oceny będzie brało pod uwagę: dobór muzyki, dobór repertuaru, choreografię, dobór rekwizytów
i kostiumów, technikę wykonania, wartości terapeutyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci Grand Prix festiwalu ubiegłorocznego nie mogą zostać laureatami Grand Prix tegorocznego festiwalu,
mogą natomiast zająć miejsca od I do III oraz wyróżnienia.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny!

FESTIWAL FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO
I CHEERLEADERS
o ZGŁOSZENIA:
Ostateczny termin zgłoszenia formacji do dnia 24 marca – wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną czytelnym
podpisem (osobny załącznik do pobrania ze strony www.moksir.chrzanow.pl) prosimy przesłać na adres
organizatora lub drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres mailowy
chrzanowskalokomotywa@interia.pl
Każdy email zostanie potwierdzony mailem zwrotnym! Nie otrzymanie potwierdzenia oznacza nie otrzymanie
zgłoszenia przez organizatora.
Lista startowa oraz szczegółowy harmonogram imprezy pojawi się na stronie organizatora 29 marca.

5

o AKREDYTACJE:
10 zł od osoby
Warunkiem przyjęcia karty zgłoszenia jest opłacenie akredytacji przelewem oraz dołączenie potwierdzenia
przelewu. Akredytacja jest bezzwrotna. Dane do przelewu znajdują się na końcu regulaminu!
Instytucje delegujące pokrywają koszty ubezpieczenia uczestników, transport, akredytację oraz zabezpieczają
opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy zgodnie z przepisami.
o KATEGORIE ARTYSTYCZNE:
 taniec towarzyski - formacje
 taniec towarzyski - zespoły
 cheerleaders
o KATEGORIE WIEKOWE:
Kat. dziecięca – 7-12 lat
Kat. młodzieżowa – 13-20 lat
Kat. pow. 20 lat
Kat. seniorzy 60+
Niepełnosprawni:
- kategoria dzieci
- kategoria dorośli
o WARUNKI PREZENTACJI I UWAGI:
 w festiwalu biorą udział formacje tańca towarzyskiego składające się z 6-8 par tanecznych oraz zespoły
tańca towarzyskiego składające się z min. 8 osób, w przypadku osób niepełnosprawnych skład zespołu
min. 3 pary, zespoły cheerleaders od 8 uczestników
 czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
 zakwalifikowaniu się do danej grupy wiekowej decyduje przewaga wiekowa tancerzy w zespole
 instruktor powinien posiadać listę osobową uczestników festiwalu z uwzględnieniem daty urodzenia,
a tancerze legitymacje szkolne do wglądu organizatora
 wręczenie nagród odbędzie się po całości prezentacji zespołów
 obowiązuje obuwie zamienne i zabezpieczenie obcasów
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w trakcie imprezy
 nieobecność na podsumowaniu danej kategorii oznacza rezygnację z nagrody!
o OCENA:
Prezentacje festiwalowe oceniać będzie powołane przez organizatora profesjonalne jury (muzycy,
muzykoterapeuci, arteterapeuci, choreografowie ). Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny!
Jury w trakcie oceny będzie brało pod uwagę: dobór muzyki, dobór repertuaru, choreografię, dobór rekwizytów
i kostiumów, technikę wykonania, wartości terapeutyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci Grand Prix festiwalu ubiegłorocznego nie mogą zostać laureatami Grand Prix tegorocznego festiwalu,
mogą natomiast zająć miejsca od I do III oraz wyróżnienia.
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Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udzielają maszyniści lokomotywy:
Małgorzata Liszka – 731 046 167 i Jacek Palka 694 269 771

Organizatorzy imprezy mają nadzieję, że już po raz czternasty organizowany dla dzieci i młodzieży festiwal
będzie atrakcyjną formą zabawy i wymiany doświadczeń. Liczymy, że ponownie wsiądziecie do naszego
pociągu… i wrócicie do nas jeszcze nie raz. Bardzo gorąco zapraszamy również tych
z Was, którzy u nas jeszcze nie byli…

Proszę wsiadać, drzwi zamykać… Do zobaczenia w Chrzanowie!

NUMER KONTA BANKOWEGO ORAZ ADRES ORGANIZATORA

ADRES ORGANIZATORA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów

DANE DO PRZELEWU
Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 16 8444 0008 0000 0064 2503 0021

 Tytuł przelewu dla uczestników FESTIWALU PIOSENKI
Imię i nazwisko (ew. nazwa zespołu), miejscowość
Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna - piosenka

 Tytuł przelewu dla uczestników FESTIWALU ZESPOŁÓW TAŃCA NOWOCZESNEGO,
WSPÓŁCZESNEGO I STREET-DANCE oraz dla FESTIWALU FORMACJI TAŃCA
TOWARZYSKIEGO I CHEERLEADERS
Nazwa zespołu, miejscowość, ilość uczestników, Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna - taniec
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o ZAŁĄCZNIK NR 1
zaplecze techniczne organizatora (scena MOKSiR), dotyczy zespołów muzycznych:

1. scena o wymiarach 8 x 11 m
2. nagłośnienie
MACKIE SA1232 4 szt. aktywne 1300W - mobilne
MACKIE SWA 1801z 2 szt. aktywne 800W – mobilne
3. odsłuchy
JBL PRX612 4 szt. aktywne
MACKIE SRM450 2 szt. aktywne
4. mikser
MACKIE ONYX 24.4.2 tory wej./6AUX/4SUB/2MIX
ALLEN&HEATH GL2400 32 tory wej./6AUX/4SUB/2MIX
SOUNDCRAFT SI EXPRESION 3 32 tory wej. – konsoleta cyfrowa
5. peryferia
LEXICON MPX 500
YAMAHA SPX 990
EQ dBx 2231
dBx 166 XS
6. Mikrofony
SHURE SM58 8 szt.
SHURE SM57 8 szt.
SHURE SM81 2 szt.
SHURE BETA 58 3 szt.
AKG D112 1 szt.
AKG C1000 2 szt.
AKG C3000 2szt.
AKG C519 10 szt.
ATM 350 4 szt.
Sennhaiser e604 4 szt.
SHURE ULX4 4 szt.
Sennhaiser EW300 2 szt.
7. możliwości sprzętowe
Fortepian elektryczny YAMAHA
Wzmacniacz gitarowy FENDER 212 R
Wzmacniacz basowy LANEY
Perkusja LUDWIG (skład podstawowy)
8

