REGULAMENT
Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru
Copii „Ceata lui Piţigoi”
ediţia a XVII-A - Galaţi, 22-24 IUNIE 2018

Festivalul Internațional de Muzică Uşoară pentru Copii “Ceata lui
Piţigoi” este dedicat micilor interpreţi de muzică uşoară şi se doreşte a fi o
rampă de lansare pentru tinerile voci aflate pe drumul afirmării artistice.
Organizator principal:
CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi
PARTENERI:
ghidulfestivalurilor.blogspot.com

Perioada şi locul de desfăşurare: 22-24 iunie Galaţi 2018
Condiţii de participare: concurenţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6-19 ani
neîmpliniți la data concursului.

Categorii de concurs:

6-8
9-11
12-14
15-18

ani
ani
ani
ani

Repertoriul de concurs:

Concurenţii vor interpreta o piesă obligatoriu din repertoriul românesc sau
internațional.
Ordinea intrării acestora în concurs, la fiecare categorie de vârstă este în
ordine alfabetică.
Acompaniamentul se va face cu negative de calitate – casetă DAT sau CD pentru a
înlătura orice incovenient tehnic.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE
TAXA DE PARTICIPARE ÎN CONCURS este de 150 lei
Nu participă la concurs deţinătorul Trofeului „Ceata lui Piţigoi” 2017 şi nici
câştigătorii premiilor I din cadrul ediţiilor precedente ale festivalului.
Data limită de expediere a fişelor de participare, negativelor şi pozitivelor
este DUMINICĂ 10 IUNIE 2018. Fişele care nu includ datele complete ale
concurenţilor şi însoţitorilor, precum şi repertoriul, nu vor fi luate în considerare.
Alături de fişa de înscriere, se vor trimite obligatoriu copii ale certificatului de
naştere pentru concurenţi şi al cărţii de identitate pentru însoţitori, precum și
pozitivele și negativele în format mp3, pe adresa de e-mail
petrica.sovaiala@yahoo.com

Pe data de 12 iunie are loc jurizarea tuturor pozitivelor, negativelor și
analizarea fişelor de înscriere. Cu candidaţii declaraţi admişi, în finala
festivalului, se va lua legătura, telefonic, miercuri 13 iunie.
Aceştia vor trebui să achite TAXA DE PARTICIPARE ÎN CONCURS în
valoare de 150 lei. Data limită de achitare a taxei de înscriere în concurs
este joi 14 iunie 2018 pe adresa Centrului Cultural „Dunărea de Jos”,
str.
Domnească,
Nr.
61,
Galaţi,
cod
poştal
800008,
RO24TREZ30621G365000XXXX,
CUI 3127255 pe numele
concurentului, deschis la Trezoreria Municipiului Galați

Cheltuielile de transport, cazare și masă vor fi suportate de către
concurenți. Asigurăm cazare și masă numai concurenților din
străinătate.

Data sosirii în Galaţi:
vineri 22 iunie 2018 .- CONCURENȚII DE LA GRUPELE DE VĂRSTĂ 6-8 ȘI 9-11
ANI
Concurenţii se vor prezenta la sediul Centrului Cultural “Dunărea de Jos” din str.
Domnească, nr. 61 pentru validarea înscrierilor, începând cu ora 9.00, urmând a se
deplasa pentru probele de sunet ce au loc între orele 11.00-13.00. Intrarea în
concurs va avea loc în data de 22 iunie 2018 de la ora 18.00.
sâmbătă 23 iunie 2018 CONCURENȚII DE LA GRUPELE DE VÂRSTĂ 12-14 și
15-18 ANI
Concurenţii se vor prezenta la sediul Centrului Cultural “Dunărea de Jos” din str.
Domnească, nr. 61 pentru validarea înscrierilor, începând cu ora 9.00, urmând a se
deplasa pentru probele de sunet ce au loc între orele 11.00-13.00. Intrarea în
concurs va avea loc în data de 23 iunie 2018 de la ora 18.00.
duminică 24 iunie 2018 ORA 11.00.
Festivitatea de premiere şi Gala Laureaţilor
CONCURENȚII CARE NU PARTICIPĂ LA GALA DE PREMIERE, INDIFERENT DE
MOTIV, ÎȘI VOR PIERDE PREMIUL DEOARECE ACESTA ESTE INDIVIDUAL!
Probele de sunet și festivalul au loc la Centrul Multicultural ,,Dunărea de Jos''
aflat pe strada Domnească Nr 91.
Juriul este alcătuit din personalităţi ale vieţii muzicale româneşti și internaționale.
Hotărârea juriului este definitivă şi nu poate fi contestată.
Premiile concursului:

TROFEUL FESTIVALULUI 1.200 lei
pentru fiecare categorie de vârstă:
Premiul I
Premiul II
Premiul III

800 lei
600 lei
400 lei

Câte 9 MENȚIUNI la fiecare categorie de vârstă în valoare de
câte 100 de lei fiecare.

Organizatorii își alocă dreptul de a decerna premii speciale din partea
sponsorilor

Preselecția pentru Galați are loc luni 11 iunie 2018 la sediul CCDJDomneasca nr.61 între orele 12.00-14.00.

Persoana de contact:
Director festival

Prof.Sovăială Petrică

0754022618

Prof . EMILIA SAVU
Prof. ADINA LAZAR

0744404691
0741705537

Secretariatul concursului
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Str. Domnească, nr. 61, Galaţi, cod 800008
Tel.
0236 418400
Fax
0236 415590
e-mail
office@ccdj.ro
Concursul va fi amplu mediatizat în presa scrisă, radio şi televiziune.
În fiecare seară a festivalului, după concurs, vor susţine recitaluri grupuri
muzicale şi solişti premiaţi la diferite festivaluri de muzică uşoară pentru copii.

DIRECTOR FESTIVAL
ȘOVĂIALĂ PETRICĂ

MANAGER
FLORINA ZAHARIA

