Gdynia Open - Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015
Regulamin
1. Organizator:
Gdynia Open - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015, organizowany jest
przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, we współpracy z Zespołem
Szkół nr 14 Gdynia.
2. Cel:
Festiwal realizowany jest w celu wspierania młodych talentów wokalnych, a także
promowania aktywności młodzieżowej.
3. Miejsce i czas trwania:
Festiwal odbywać się będzie w dniach od 5 do 7 czerwca 2015 roku.
3.1 Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 5 i 6 czerwca 2015 roku
w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.
3.2 Koncert laureatów Gdynia Open - Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Gdynia odbędzie się 7 czerwca 2015 roku.
3.3 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji przesłuchań i
gali Festiwalu.
3.4 Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom do 20 maja 2015 roku
szczegółowy plan Festiwalu drogą elektroniczną, a także opublikuje go do
wiadomości
publicznej
na
stronie
internetowej
www.wymiennikownia.org/gdyniaopenfestiwal.
4. Warunki zakwalifikowania się do udziału w Gdynia Open Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej 2015:
4.1 Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika/ków Festiwalu poprzez
prawidłowe wypełnienie „Karty uczestnika Festiwalu” - elektronicznego
formularza
rejestracji
dostępnego
na
stronie
www.wymiennikownia.org/gdyniaopenfestiwal wraz z załącznikami (w tym demo,
playbackiem i półplaybackiem wykonywanego utworu. Uwaga – załączenie
playbacku i półplaybacku wykonywanego utworu jest warunkiem
niezbędnym do tego, aby zgłoszenie uczestnika zostało rozpatrzone).
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie dostępny dla uczestników od dnia
10 kwietnia do dnia 10 maja 2015 roku.

4.2 Organizator powoła jury, które dokona wyboru najlepszych przesłanych utworów
demo/ półplaybacków. Uwaga! Organizator zastrzega, że uczestnik podczas
Festiwalu wykona utwór przesłany do oceny jury. Nie dopuszcza się zmiany
repertuaru po zakwalifikowaniu uczestnika lub zespołu do udziału w Festiwalu.
Soliści i zespoły zakwalifikowane do Festiwalu otrzymają od organizatora drogą
elektroniczną potwierdzenia udziału. Ponadto każdy uczestnik ma obowiązek
przekazania organizatorowi, najpóźniej w dniu przyjazdu na Festiwal, oryginału
wypełnionej, wydrukowanej i podpisanej przez rodziców lub opiekunów
prawnych zgody na udział w Festiwalu (załącznika do „Karty uczestnika
Festiwalu”).
4.3 Brak, nieprawidłowe wypełnienie lub przedłożenie kopii któregokolwiek z
dokumentów wskazanych w pkt. 4 ppkt. 4.1 i 2, skutkować będzie
dyskwalifikacja uczestnika.
4.4 Przesłanie elektronicznego formularza rejestracji wskazanego w pkt. 4 ppkt.4.1
jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
4.5 Termin zgłoszeń do udziału w Festiwalu upływa 10 maja 2015 roku. Po upływie
tego terminu, najpóźniej do dnia 20 maja 2014 roku Organizator powiadomi
uczestników pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu.
4.6 Zakwalifikowani uczestnicy i zespoły, zobowiązani są do ostatecznego
potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników u Organizatora, w dniu
rozpoczęcia festiwalu tj. 5 czerwca 2015 roku. Niepotwierdzenie obecności jest
równoznaczne z rezygnacją udziału w Festiwalu.
4.7 Organizator informuje, że dane osobowe uczestników Festiwalu będą
wykorzystane przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Gdynia Open - Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
4.8 Organizator informuje, że formularze rejestracji wraz z załącznikami, w tym z
nagraniami demo/ playbackami i półplaybackami uczestników i zespołów
niezakwalifikowanych do udziału w Festiwalu zostaną zniszczone przez
organizatora.
5. Uczestnicy:
5.1 W Gdynia Open - Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015 mogą
wziąć udział dzieci i młodzież, którzy nie ukończyli 25 roku życia.
5.2 W Festiwalu udział wezmą dzieci i młodzież śpiewający solo lub w duecie oraz
w zespołach wokalnych od 3 do 8 osób włącznie.
5.3 Solistom i duetom może towarzyszyć sekcja wokalna do 6 osób włącznie. Wiek
osób wchodzących w skład sekcji wokalnych, nie ma wpływu na
zakwalifikowanie uczestników do kategorii wiekowej.
5.4 Kategorie wiekowe:
a)
Soliści oraz duety:
 do 10 lat włącznie;
 od 11 lat do 13 lat włącznie;
 od 14 lat do 16 lat włącznie;
 od 17 lat do 25 lat włącznie.
b)
Zespoły wokalne:
 do 12 lat włącznie;
 od 13 do 16 lat włącznie;
 od 17 do 25 lat włącznie.

5.5 W przypadku, gdy zespół składa się z uczestników w różnym wieku,
o przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika
zespołu.
5.6 Uczestnicy oraz opiekunowie winni posiadać aktualny dokument tożsamości.
6. Przebieg Festiwalu:
6.1 Występy uczestników Festiwalu przyjmą formę konkursu ocenianego przez jury
złożone z jurorów wybranych przez Organizatora. Decyzje jurorów będą oparte
na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach oraz zgodne z Regulaminem
Prac Jury. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
6.2 Jury, ocenia występy uczestników festiwalu pod względem:
a) walorów głosowych;
b) doboru repertuaru dostosowanego do wieku;
c) interpretacji utworu;
d) muzykalności;
e) wyczucia rytmu;
f) ogólnego wyrazu artystycznego.
6.3 Każdy
z
uczestników
lub
zespołów
wykonuje
jedną
piosenkę
w nieprzekraczalnym czasie 4 minut i 30 sekund.
7. Nagrody:
Najlepsi wykonawcy otrzymają Złotą Rybkę, Srebrną Rybkę oraz Brązową Rybkę.
Jury przyzna także nagrodę Grand Prix oraz nagrodę specjalną im. Franciszki
Cegielskiej. Podczas Festiwalu, wybrani wykonawcy do lat 9 włącznie, otrzymają
Uśmiechniętą Rybkę (o ilości przyznanych nagród decyduje jury).
7.1 Jury przyzna nagrody najlepszym solistom oraz duetom i zespołom
w poszczególnych kategoriach wiekowych zgodnie z podziałem:
a) Soliści oraz duety:
I miejsce – 500 PLN
II miejsce – 400 PLN
III miejsce – 300 PLN
b)Zespoły wokalne:
I miejsce – 700 PLN
II miejsce – 600 PLN
III miejsce – 500 PLN
7.2 Jury przyzna również nagrodę Grand Prix w wysokości 1000 PLN.
7.3 Jury przyzna nagrodę specjalną im. Franciszki Cegielskiej w wysokości 500 zł
dla „osobowości Festiwalu”.
7.4 Jurorzy mają prawo do zmiany wysokości nagród, a także innego ich
rozdzielenia w poszczególnych kategoriach.
7.5 Uczestnicy Gdynia Open - Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015
zostaną również nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a laureaci statuetkami.
7.6 Przyznanie nagrody czy wyróżnienia nie jest jednoznaczne z występem podczas
koncertu galowego Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania,
w porozumieniu z jury, wyboru solistów i zespołów występujących podczas
koncerty galowego.
8. Obowiązujące zasady:
8.1 Każdego zakwalifikowanego do udziału w Festiwalu uczestnika Gdynia Open
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015 obowiązuje opłata wpisowa,
wynosząca 30,00 PLN.

8.2 Opłatę wpisową należy wpłacić na konto PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia - na rachunek PKOBP Oddział 14 w Gdyni 81-303 Gdynia
ul.Kielecka 2 o numerze: NRB 02 1440 1084 0000 0000 0448 5939 z podaniem
imienia i nazwiska uczestnika (w wypadku zespołów, wraz z nazwą zespołu)
oraz dopiskiem „Festiwal Gdynia Open 2015”. Wpłaty należy dokonać do dnia 1
czerwca 2015 roku (liczy się data wpływu na rachunek bankowy PPNT Gdynia).
8.3 W Festiwalu nie mogą brać udziału chóry.
8.4 Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników.
8.5 Organizator informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania
uczestników i ich opiekunów, w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni przy ul.
Nagietkowej 73. Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność
zgłoszeń. Rezerwacji będzie można dokonywać telefonicznie pod numerem
+48 605 123 427 lub mailowo pod adresem elacupial@poczta.fm. Rezerwacja
noclegów się odbywać będzie od 20 maja 2015r. do 2 czerwca 2015r.
8.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Festiwalu, regulaminu,
wysokości i podziału nagród oraz zmiany zasad prowadzenia Festiwalu bez
podawania przyczyn.
8.7 Instytucje lub osoby delegujące uczestników lub zespoły do udziału w Festiwalu,
zobowiązane są do ubezpieczenia każdego delegowanego uczestnika na czas
podróży i pobytu na Festiwalu.
8.8 Organizator zastrzega, że uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do
wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z
poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów
wykonawców oraz producentów.
8.9 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu
z członkami Jury.
8.10 Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas
Festiwalu ponoszą opiekunowie. Każda instytucja lub osoba delegująca
uczestników winna zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów zgodną z
obowiązującymi przepisami.
8.11 Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana a następnie promowana
wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowana w formacie DVD oraz przez
telewizję krajową. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w
Festiwalu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, wizerunku uczestnika,
w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i
metodami. Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami
innych osób utrwalonymi w trakcie Festiwalu, w materiałach służących
popularyzacji i promocji działań na rzecz młodzieży w zakresie
rozpowszechniania wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na
stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych
mediach i telewizji, na czas nieokreślony.
8.12 Wszyscy uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własną odpowiedzialność.
8.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne
oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas Festiwalu.
8.14 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

