
Regulamin III Festiwalu  

Chórów Szkół Muzycznych   

Regionu Mazowieckiego 

 

 

CELE FESTIWALU 

 Propagowanie śpiewu chóralnego rozwijającego wrażliwość muzyczną dzieci 

i młodzieży 

 Promowanie muzyki chóralnej wśród uczniów szkół muzycznych  

 Podnoszenie poziomu wykonawczego szkolnych zespołów chóralnych 

 Konfrontacja osiągnięć chórów 

 Ocena występujących zespołów 

 Dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów 

 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 

 Festiwal Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego odbędzie się 

w dn. 9-10.05.2014r. w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach .  

 W festiwalu uczestniczą chóry oraz zespoły wokalne publicznych 

i niepublicznych szkół muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego, które 

zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. 

 Karty zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: 

mszulik@siedlce.opoka.org.pl do dn. 15.04.2014 r. 

  

ZASADY FESTIWALU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:  

 A - chóry szkół muzycznych I stopnia 

 B - chóry szkół muzycznych II stopnia  

 C - zespoły wokalne 

 

2. Program konkursowy powinien zawierać utwory zróżnicowane stylistycznie, 

(może zawierać jeden utwór z towarzyszeniem fortepianu). 

3. Czas występu (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 10 do 

15 min. 

4. O kolejność przesłuchań każda szkoła zostanie zawiadomiona na dwa tygodnie 

przed konkursem. 

5. Mając na uwadze cele festiwalu, uczestnicy mają obowiązek wysłuchania 

prezentacji w danym bloku godzinowym. 

6. Organizator przesyła punktację do szkół, które zgłosiły chór  lub zespół wokalny. 



REGULAMIN JURY 

1. Występy konkursowe będzie oceniać jury powołane przez CEA.  

2. Przedmiotem oceny wykonań konkursowych będzie:  

 Intonacja 

 Emisja głosu 

 Interpretacja  

 Dobór repertuaru i stopień trudności utworów 

 Walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny 

3. Za cały program można otrzymać maksymalnie 100 punktów jako średnia ocen 

jurorów. 

 

NAGRODY 

 Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego udział w festiwalu 

 Dyplom (lub nagroda) – za zajęcie I miejsca w każdej kategorii 

 Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów 

 Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów 

 Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów 

 Dyplom uczestnictwa – dla każdego zespołu biorącego udział w festiwalu 

1. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe 

2. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród 

 

PLANOWANY PROGRAM FESTIWALU 
(dokładny program zostanie przedstawiony po zakończeniu zbierania zgłoszeń) 

Piątek 09.05.2014 r. 

 g. 8.30 – 9.45   Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów 

     (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny) 

 g. 10.00   Inauguracja Konkursu 

 g. 10.15-13.15  I część przesłuchań konkursowych 

 g. 13.15-13.20  Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów 

     (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny) 

 g. 14.15-17.15  II część przesłuchań konkursowych 

 g. 17.45  Koncert 

 g. 17.45-18.30  Omówienie z dyrygentami występów festiwalowych 

 

 

Sobota 10.05.2014 r. 

 g. 8.30 – 9.45   Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów 

     (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny) 

 g. 10.00-13.15  Przesłuchania konkursowe 

 g. 14.15-15.15  Ogłoszenie wyników i koncert laureatów 

 g. 15.15-16.30  Omówienie z dyrygentami występów festiwalowych 

 


