НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА ЗАБАВНА ПЕСЕН „ПОЛСКИТЕ ЩУРЧЕТА” 2022
2, 3 и 4 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ

Седмото издание на националния конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските
щурчета” ще се проведе на 2, 3 и 4 септември 2022 година под патронажа на Община Полски
Тръмбеш.
Място на провеждане: град Полски Тръмбеш – Открита сцена на площад „Възраждане”
Организатори: Община Полски Тръмбеш, Сдружение „Полските щурчета” и Народно читалище
„Отец Паисий 1905” – гр. Полски Тръмбеш.
Цел: Конкурсът има за цел участниците в него да представят своя талант, култура и традиции,
както и да допринесе създаването на една приятелска атмосфера на хората от Полски Тръмбеш
и участниците.
Регламент на конкурса:
В конкурсът могат да вземат участие деца, младежи и девойки до 18 години.
Време на провеждане: 2, 3 и 4 септември 2022 г.
Изпълнителите подават заявка по образец.
Всеки участник представя самостоятелно две песни (по една във всеки от конкурсните дни),
като всяка е с времетраене не повече от 4 минути и едната задължително трябва да е
българска.
Песните се попълват в заявката за участие и не могат да бъдат променяни.
Изпълнителите се разпределят в следните групи:
I възрастова група – от 5 до 8 години
II възрастова група – от 9 до 12 години
III възрастова група – от 13 до 15 години
IV възрастова група – от 16 до 18 години
Оценяване:
Професионално жури в състав:
Председател: Етиен Леви
Членове:
Красимир Гюлмезов
Светослав Лобошки
Критерии за оценка: техника на изпълнение, подбор на репертоар, съобразен с възрастта на
участника, артистично поведение и възпитателни ценности.
Техническа информация: Музикалният фон на изпълнителите трябва да се ИЗПРАТИ СЪС
ЗАЯВКАТА на посоченияe-mail: polskite.shturcheta@abv.bg.
Песните се изпълняват под съпровод на предварително изпратения с високо качество
инструментал. ТОЙ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА БЕК ВОКАЛИ, САМО ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ТЕ НЕ ДУБЛИРАТ
ОСНОВНИЯ ГЛАС.
Всеки участник заплаща 30 лв. такса за участие.

Заявки за участие в конкурса се приемат до 15 август 2022 г.
1. На адрес:
гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180
ул. „Черно море” № 4
Община Полски Тръмбеш, отдел „Култура”
2. Чрез e-mail: polskite.shturcheta@abv.bg
3. На място в Община Полски Тръмбеш
Телефони за информация:
06141/4121; 06141/ 4141; 06141/4142
GSM: 0882728669 и 0884608475
Заявката може да бъде изтеглена от страницата на Община Полски Тръмбеш: www.trambesh.eu
Награден фонд:
Журито определя:
Гран При за всяка възрастова група – диплом, статуетка и парична награда от 500 лв.
Първа, втора и трета награда – плакет и диплом.
ПРОГРАМА:
І ден – 02.09.2022 г., петък
- Пристигане, настаняване според направената заявка и регистрация (При регистрация се
представя документ за участниците: удостоверение за раждане, лична карта или друг документ
удостоверяващ възрастта на участника – за справка);
- Репетиция;
- Конкурсна програма: първа песен (българска);
- Официално откриване на конкурса;
- Конкурсна програма: първа песен (българска);
ІІ ден – 03.09.2022 г., събота
- Посещение на Историческия музей в гр. Полски Тръмбеш и запознаване с историята,
културата и традициите на района;
- Репетиция;
- Конкурсна програма за всички възрастови групи: втора песен (по избор);
- Рецитал на популярен български изпълнител.
ІІІ ден – 04.09.2022 г., неделя
- Пресконференция на журито и обявяване на класирането;
- Екскурзия за участниците, които желаят, до културни и исторически забележителности в
региона- разходите са за сметка на организаторите;
- Гала концерт на наградените. На гала концерта се изпълнява песен на български език.
Разходите за транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците.
Организаторите си запазват правото да променят регламента, като при промяна ще бъдат
информирани всички одобрени за участие изпълнители.
Участниците могат да си направят резервация в Хотел „Есперанто” град Полски Тръмбеш,
който се намира в центъра на града. Телефон за връзка с хотела 06141 6980.

