REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHÓRÓW
O PUCHAR MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
§1
1. Organizatorami konkursu są:
•

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

•

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. w auli Copernicanum Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy. O godzinie
rozpoczęcia konkursu oraz kolejności występów chóry zostaną powiadomione w terminie
późniejszym.
§2
Założenia i cele konkursu:
•

pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i tradycji kulturowych województwa
kujawsko-pomorskiego,

•

upowszechnianie w społeczeństwie sztuki chóralnej ukazującej dorobek muzyki
polskiej i obcej różnych okresów historycznych,

•

popularyzacja

muzyki

chóralnej

kompozytorów

polskich,

szczególnie

Stanisława Moniuszki w Roku Moniuszkowskim,
•

podnoszenie poziomu artystycznego chórów,

•

konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja chórzystów.
§3

1. Warunki udziału w konkursie:
•

w konkursie mogą brać udział chóry zrzeszone i niezrzeszone w bydgoskim
oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy działające w
województwie kujawsko-pomorskim,

•

w konkursie mogą uczestniczyć tylko stali członkowie chóru,

•

w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby śpiewające w chórze okazjonalnie, a
na co dzień śpiewające w profesjonalnej instytucji muzycznej.

2. Zgłoszenia do konkursu chóry powinny dokonać na załączonej karcie zgłoszenia
(załącznik nr 1) w terminie do dnia 23.09.2019 roku (decyduje data stempla
pocztowego).

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Bydgoszczy, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie opłaty akredytacyjnej i za
posiłek w wysokości:
•

12 zł (słownie: dwanaście złotych) – od osoby z chóru zrzeszonego w PZCHiO
(także towarzyszącej),

•

20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – od osoby z chórów niezrzeszonych w
PZCHiO.

5. Wpłat należy dokonywać na konto:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy
15 1320 1117 2098 7611 2000 0001
lub w biurze Oddziału przy ul. Toruńskiej 30 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).
Ostateczny termin dokonania wpłaty mija 8.10.2019 r.
6. Ze względów organizacyjnych liczbę chórzystów i opiekunów uczestniczących w
konkursie chóry powinny zgłosić e-mailem lub ewentualnie telefonicznie do dnia
08.10.2019 r.
7. W dniu konkursu chóry przekazują organizatorom imienną listę członków wraz z
ich podpisami (listy niezbędne są do rozliczeń).
8. W konkursie chóry prezentują program, którego łączny czas trwania, tzn. wejście –
śpiew – zejście powinien wynosić do 15 minut.
9. Repertuar konkursowy musi zawierać:
•

co najmniej 1 utwór kompozytora polskiego,

•

utwory dowolnych kompozytorów,

•

wszystkie utwory muszą być wykonane a cappella,

•

czas wykonywania wszystkich utworów powinien wynosić co najmniej 11
minut.

10. Kategorie chórów:
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
1. chóry jednorodne: żeńskie, męskie, dziecięce,
2. chóry mieszane,
3. chóry akademickie,
4. chóry kameralne – do 16 osób.

11. W karcie zgłoszenia chór deklaruje, w której kategorii uczestniczy (może tylko w
jednej).
§4
1. Ocena i nagrody:
Konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.
Jury oceniać będzie występy chórów wg. następujących kryteriów:
•

dobór repertuaru,

•

emisja głosu, intonacja, współbrzmienie,

•

frazowanie i dynamika,

•

rytmika, dykcja, artykulacja,

•

interpretacja i ogólny wyraz artystyczny.

Jury zastosuje skalę ocen od 1 do 10 punktów dla każdego kryterium. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia wynosi 50 punktów.
2. W każdej kategorii chóry zdobywają:
I miejsce i złoty dyplom za uzyskanie 43-50 pkt.
II miejsce i srebrny dyplom za uzyskanie 35-42 pkt.
III miejsce i brązowy dyplom za uzyskanie 25-34 pkt.
Wyróżnienie za niższą niż 25 liczbę punktów.
3. Grand Prix Konkursu o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
nagrodę w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
4. Każdy chór otrzyma dyplom uczestnictwa.
5. Oceny jury są tajne, a decyzje ostateczne.
§5
1. Nadesłąnie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom (zgodnie z załączoną listą)
posiłek.
3. Koszty podróży chóry pokrywają we własnym zakresie.
4. Na zakończenie konkursu proponujemy wspólny śpiew pieśni znanych chórom:
•

chóry męskie: Stanisław Moniuszko – Pieśń rycerska,

•

pozostałe chóry: Bongo bongo oraz Stanisław Moniuszko – Przylecieli
sokołowie.

Karta zgłoszenia

