Festivalul National de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret
“ DELFINUL DE MARE “
Editia a VII-a

REGULAMENT

I.
ORGANIZATORI :
Consiliul Local si Primaria comunei Cumpana sub egida Consiliului Judetean Constanta, in
parteneriat cu Organizatia nonguvernamentala “ World Vision“, Clubul “Rotary Pontus Euxinus”
si Fundatia Culturala “Sorin Calafus”.
II. PERIOADA :
28 – 29 Noiembrie 2008- Localitatea Cumpana
III. SCOPUL FESTIVALULUI:
Stimularea creatiei pentru copii si tineret, descoperirea de noi talente interpretative,
crearea conditiilor de selectare a valorilor prin competitie, sporirea interesului pentru muzica
buna si compozitori, formarea unei culturi muzicale si estetice, crearea aptitudinilor necesare
pentru a aprecia frumosul si respect pentru creatie si creatori, lansarea tinerelor voci.
IV. CONDITII DE PARTICIPARE:
Festivalul este deschis copiilor si tinerilor cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani si se
desfasoara pe trei sectiuni dupa cum urmeaza:
Sectiunea I : solisti intre 6-9 ani
Sectiunea II : solisti intre 10-14 ani
Sectiunea III : solisti intre 15-18 ani
Concurentii vor prezenta cate doua piese de muzica usoara cu acompaniament (negativ),
inscriptionat pe CD sau inregistrat pe caseta audio. Una dintre piese va fi obligatoriu din
repertoriu romanesc.
V. INSCRIEREA IN CONCURS :
Regulamentul poate fi gasit la secretariatul Consiliului Local Cumpana, pe web site-ul
Primariei comunei Cumpana www.primaria-cumpana.ro , Centrul de Conservare si Promovare a
Culturii Traditionale Constanta, la secretariatul Centrului de Cultura Judetean Constanta.
Inscrierea se face pe baza de fisa de inscriere sau Curriculum vitae, o fotografie si un C D
ce va contine 2 pozitive, ce va fi transmisa pe adresa Consiliului Local Cumpana Comuna
Cumpana,
str.
Soseaua
Constantei
nr.132,
cod
postal
907105,
e-mail :
primaria_cumpana@yahoo.com, sau la numarele de fax: 0241/739.003 int.108; 0241/730.788.
La inscriere, fiecare participant va trimite copie dupa certificatul de nastere sau buletinul, dupa
caz, urmand ca in ziua concursului sa se prezinte cu acesta in original.

VI. PRESELECTIA:
In vederea asigurarii unei participari care sa asigure un grad ridicat de exigenta si
competitivitate, este organizata o preselectie, pe data de 21 noiembrie 2008, incepand cu ora
10.00, la Caminul Cultural Cumpana.
Preselectia consta in auditia pieselor de pe C D de catre juriul concursului, piese trimise
pentru concurs de concurenti conform capitolului V din regulament.
Piesele prezentate la preselectie vor fi piesele ce se vor prezenta si in concurs, fiind
interzisa modificarea acestora.
Neparticiparea la preselectie atrage dupa sine neparticiparea la concurs.
VII. TAXA DE INSCRIERE :
Taxa de inscriere este in suma de 50 lei, nerambursabila in cazul in care concurentul nu
este selectat pentru concurs; taxa de inscriere se achita pana in ziua preselectiei la biroul de
taxe si impozite sau direct in contul :RO47TREZ23621360250XXXXX, Trezoreria Eforie, Judetul
Constanta. Cod fiscal : 4618170
VIII. DESFASURAREA FESTIVALULUI:
In urma preselectiei vor ramane in concurs concurentii admisi la preselectie. Ordinea
intrarii in concurs se decide prin tragere la sorti. Concurentii vor respecta intocmai precizarile
organizatorilor cu privire la repetitii si intrarea in concurs.
Concursul se va desfasura in ziua de 28.11.2007 ora 1100.
Gala laureatilor va avea loc in ziua de 29.11.2007 ora 1100.
IX. REPERTORIUL:
Fiecare concurent va avea pregatite, pentru preselectie si concurs, doua piese de muzica
usoara, una dintre piese va fi obligatoriu din repertoriu romanesc ( NEGATIVE).
X. OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR:
- Sa respecte clauzele regulamentului festivalului;
- Sa se incadreze in programul stabilit de organizatori;
- Orice abatere de la regulament atrage dupa sine eliminarea din concurs, fara drept de
apel.
XI. OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR :
- Organizeaza si pune la dispozitia concurentilor sala de spectacole, spatii necesare
desfasurarii festivalului;
- Asigura masa si cazarea concurentilor si a insotitorilor acestora, precum si a tuturor
invitatiilor din afara judetului Constanta ; organizatorii nu suporta cheltuielile pentru transport;
- Asigura buna desfasurare a preselectiei si impartialitatea acesteia;
- Asigura linistea desfasurarii festivalului;
- Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale si partiale;
- Asigura premiile.
XII. REPERE FINANCIARE:
Cheltuielile concursului (premii, onorarii, plati colaboratori, scenografie, regie, lumini,
telefonie, etc.) vor fi suportate de catre principalii organizatori si sponsori.
Avand in vedere anvergura acestei manifestari, platile colaboratorilor, in spiritul acestui
Regulament, se vor face pe baza de negocieri, conform Legii 245/2001 si Ord.51/1998.

XIII. JURIUL CONCURSULUI:
Juriul va fi alcatuit din personalitati din domeniul muzicii, textieri, reprezentanti massmedia, radio si televiziune.
Clasificarea interpretilor participanti la concurs se va face tinandu-se seama de calitatea
interpretarii, de valoarea artistica a pieselor, de tinuta scenica.
Presedintele juriului va fi o presonalitate a muzicii usoare romanesti. Juriul va avea un
secretar, fara drept de vot, numit din randul echipei de proiect.
PREMII :
Marele premiu - Trofeul “DELFINUL DE MARE“ - in valoare de 1.000 lei;
-

Premiul - I – 600 lei
Premiul - II – 500 lei
Premiul - III – 400 lei
Mentiune 200 lei

Aceste premii vor fi acordate pentru fiecare din cele trei sectiuni. Sumele alocate
premiilor nu sunt impozabile. In cazul jurizarii unor concurenti de valoare agala vor putea fi
acordate premii ex-aequo.
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii isi rezerva dreptul de a
comunica modificari in numarul acestora.
Concurentii care nu se regasesc printer premianti vor primi diplome de participare.
XIV. ALTE ACTIVITATI:
In afara concursului propriu-zis, a recitalurilor extraordinare oferite de artisti consacrati
din tara si judet, concursul va mai cuprinde :
- Transmisii speciale radio si TV;
- Conferinta de presa;
- Intalniri-dezbateri cu membrii juriului si cu alte personalitati prezente la
concurs, conferinte, mese rotunde, etc.;
- Colocviul realizatorilor de emisiuni de muzica usoara, radio si TV.

Primar,

Ec. Mariana Gaju

