REGULAMIN
Polonijne kolędowanie „Dzieci Dzieciom”
I.

Organizator:
Fundacja Green Team

II.

Cel:
Celem projektu jest wsparcie psychologiczne, emocjonalne i materialne
polskich dzieci z domów dziecka a także łączenie serc polonijnych dzieci
na całym świecie.
W pierwszej części projekt ma polegać na realizacji teledysku do kolędy
śpiewanej przez dzieci polonijne mieszkające w wielu zakątkach świata.
W kolejnej części dystrybucja i rozpowszechnianie tego teledysku ma na
celu zbiórkę pieniędzy dla polskich dzieci z domów dziecka.

III.

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież polonijna z całego świata w przedziale wiekowym 8-18.

IV.

Warunki udziału:

A. I ETAP - kwalifikacje wstępne
1. Przesłanie zgłoszenia oraz nagrania wideo i zaśpiewanie na nim
dowolnego utworu w języku polskim do dnia 1 listopada 2020.
Nagrane może być wykonanie a cappella, jeśli jednak zdecydujecie
się Państwo na nagranie wykonania z podkładem, proszę się
upewnić, że podkład muzyczny nie zagłusza głosu dziecka.
2. Na nagraniu musi być widoczna twarz uczestnika.
B. II ETAP - wybór 30-osobowej grupy
1. Po kwalifikacji wstępnej, wybrana przez trenerów wokalnych grupa
weźmie udział w drugim etapie projektu.
2. Niezwłocznie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych wykonawców,
uczestnicy otrzymają od trenerów wokalnych w formie

elektronicznej paczkę z tekstem wybranej kolędy, podkładem
muzycznym oraz wszelkie wskazówki dotyczące nagrania utworu.
3. Trenerzy wokalni odbędą indywidualne oraz grupowe spotkania z
uczestnikami, mające na celu przygotowanie ich do nagrania partii
wokalnych oraz filmów wideo, które finalnie złożą się na docelowy
teledysk.
V.

Zgłoszenie do projektu

1. Zgłoszenie kierujemy na adres e-mail:
koledowanie.green.team@gmail.com
2. W zgłoszeniu należy załączyć nagranie wideo (w formacie: .mp4 lub
.mov), na którym uczestnik zaśpiewa dowolny, polski utwór, skan z
wypełnionym i podpisanym odręcznie oświadczeniem RODO (Zał.1) oraz
wypełnioną kartę kwalifikacyjną (Zał.2).
3. Termin przesyłania zgłoszeń do 1 listopada 2020.
VI.

Rozstrzygnięcie kwalifikacji wstępnych

1. Na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń, trenerzy wokalni
wyłonią 30-osobową grupę.
2. Ogłoszenie wyników kwalifikacji do projektu nastąpi 4 listopada 2020.
3. Uczestnicy o wynikach zostaną poinformowani indywidualnie.
VII.

Finał projektu

1. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy zaśpiewają i nagrają kolędę,
wybraną przez trenerów wokalnych.
2. Materiał nagrany przez uczestników posłuży do realizacji teledysku, który
będzie szeroko rozpowszechniany na całym świecie.
3. Publikacja teledysku w serwisie internetowym Youtube, promowanie w
mediach, gazetach oraz środkach masowego przekazu, będzie miało na

celu rozpowszechnianie zbiórki pieniędzy dla polskich dzieci z domów
dziecka.
VIII.

Przepisy ogólne

1. Projekt realizowany jest w formie online.
2. Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują wszelkie jego zasady
określone niniejszym regulaminem.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

