Opće propozicije sudjelovanja na Festivalu:
I.

Deseto izdanje Festivala „Školjka“ Pakoštane održat će se u
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u Pakoštanima, na već svima poznatom mjestu - na glavnom gradskom trgu ispred crkve.
II.

Sve zainteresirane klape se prijavljuju na Festival ispunjavanjem prijavnice i dostavom iste na
mail: festival.skoljka@gmail.com.
Prijavnica se može dobiti na zahtjev putem navedenog maila ili preuzimanjem sa Internet
stranice Turističke Zajednice Pakoštane.

III.

Prijave se zaprimaju od dana objave ovih propozicija do zaključno 1. travnja 2017. u 24:00.
U prijavi se dostavljaju slijedeći podaci: naziv, adresa, kontakt podatci ( telefon/ mobitel , mail
adresa), članovi klape, umjetnički/glazbeni voditelj klape, te pjesme koje se prijavljuju za
pojedini krug natjecanja .
Svaka Klapa treba prijaviti tri pjesme za Natjecanje (dvije izvorne i jednu novoskladanu,
nikako obrade zabavnih pjesama). Svakako treba prijaviti i dvije rezervne pjesme (jedna
izvorna i jedna skladana, ili dvije izvorne) koje će poslužiti ukoliko dođe do kolizije pjesama.
Klape moraju naznačiti koju pjesmu predviđaju za koju fazu natjecanja jer će se ono odvijati u
tri faze.
U slučaju kolizije/preklapanja pjesama kod klapa koje prođu selekciju, pravo prvenstva pri
odabiru pjesme ima klapa koja je pjesmu prije prijavila pri čemu se kao mjerodavno uzima
vrijeme zaprimanja prijavnice na mail adresu Festivala.
U takvim slučajevima klape će biti upoznate sa tom činjenicom i pozvane da na vrijeme
promijene prijavljenu pjesmu

IV.

U slučaju zaprimanja više od 16 prijava za sudjelovanje održat će se selekcija klapa sudionika
i to na temelju poslanih video zapisa svake prijavljene pjesme. Video zapis mora biti novijeg
datuma, a dostavlja se putem maila najkasnije do 25. travnja2017.
Selekciju klapa koje će sudjelovati na Festivalu će, na temelju pristiglih video zapisa, izvršiti
Umjetnički ravnatelj Festivala Bojan Pogrmilović.
Rezultati selekcije bit će poznati najkasnije do 25. svibnja 2017., a bit će dostavljeni na
kontakt mail klapa koje ulaze u natjecateljsku večer.
Klape koje ne prođu ovu selekciju dobit će putem maila kratak osvrt- komentar na nastup iz
dostavljenog video zapisa kojeg će za ove klape napraviti umjetnički ravnatelj festivala.

V.

Za sudionike natjecanja ocjene i pisane komentare svakog pojedinog nastupa, dat će tročlani
ocjenjivački žiri u sastavu:
- Mojimir Čačija,
- Ivo Nižić
- Marko Rogošić
Ove ocjene se dostavljaju klapama putem maila u roku od 10-tak dana po završetku
natjecanja.

VI.

Sudionicima Festivala koji nisu iz Zadarske i/ili Šibensko-Kninske županije organizirat će se
smještaj u smještajnim kapacitetima Pine Beach Pakoštane Adriatic Eco Resort, Pakoštane
d.d., čija je unutrašnjost opremljena krevetima s posteljinom i policama za odjeću, bez
električne energije i sanitarija za potpuni ugođaj ljetovanja u prirodi.

U slučaju da sudionicima festivala ovaj tip smještaja ne odgovara, mogu se smjestiti o svom
trošku (bez mogućnosti nadoknade troškova ) i vlastitom aranžmanu.
Više o smještajnim kapacitetima možete pronaći na : http://www.pinebeach.hr/hr/
Troškove dolaska na festival snose sami sudionici.
VII.

Propozicije natjecateljskog dijela Festivala
1. Prvi dio
U prvoj fazi natjecanja sve će klape pjevati po jednu pjesmu. Klape same izabiru koju će
pjesmu pjevati u kojoj fazi.
Tročlani žiri će ih u prvoj fazi natjecanja ocjenjivati ocjenama od 0 -100.
Po završenom nastupu, a na temelju prosječne ocjene nastupa, utvrdit će se sedam najbolje
ocijenjenih izvedbi i klape koje će se plasirat u drugi krug natjecanja.
U slučaju da dvije i više klapa imaju isti broj bodova, te zbog toga bude dvojbeno tko ulazi u
drugi krug presudna je ocjena umjetničkog ravnatelja festivala, koja će se pribrojiti ocjenama
žirija.
Ostalih 9 klapa će po završetku Natjecanja dobiti brončanu plaketu.
2. Drugi dio
U drugoj fazi nastupit će 7 najboljih klapa sa po jednom pjesmom navedenom u prijavi koja je
predviđena za drugi krug natjecanja, i to obrnutim redoslijedom po kojem su plasirane ( od
najslabije do najbolje ocijenjene u prvom dijelu natjecanja).
U ovom dijelu se nastupi iznova ocjenjuju ocjenama od 1-10 sa mogućnosti ocjenjivanja na
razliku od 0,50 pri čemu pojedini član žirija ne smije dati istu ocjenu dvjema klapama.
Po završenom nastupu, a na temelju prosječne ocjene nastupa, utvrdit će se tri najbolje
ocijenjene izvedbe i klape koje će se plasirat u treći krug natjecanja.
U slučaju da dvije i/ili više klapa ima isti broj bodova za plasman u treći krug natjecanja bit će
presudne ocjene kojima su ocijenjene u prethodnom krugu.
Ostale četiri klape koje se nisu plasirale dobit će po završetku Natjecanja srebrnu plaketu.
3. Treći dio
U trećem dijelu Natjecanja nastupit će 3 najbolje klape obrnutim redoslijedom plasmana iz
drugog kruga (od najslabije do najbolje ocijenjene u drugom dijelu natjecanja).
U ovom dijelu se nastupi iznova ocjenjuju ocjenama od 1-5 pri čemu pojedini član žirija ne
smije dati istu ocjenu dvjema klapama.
Po završenom nastupu, a na temelju prosječne ocjene nastupa, utvrdit će se pobjednik
Festivala i dobitnik Grand Prix-a.
U slučaju da dvije i/ili više klapa ima isti broj bodova za pobjednika natjecanja bit će presudne
ocjene kojima su ocijenjene u prethodnom krugu.( ili po potrebi u prethodnim krugovima)
Ostale dvije klape dobit će zlatnu plaketu.

Posebnost Festivala je i to da se zajedno natječu muške, ženske i mješovite klape.
Kao i proteklih godina nakon Festivala na istom trgu bit će organizirana večera i druženje klapa
sudionika Festivala

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za održavanje ovogodišnjeg festivala slobodno
se obratite putem
maila:festival.skoljka@gmail.com
na telefone :
Nenad Macuka : 098 99 88 283
Bojan Pogrmilović : 098 275 622

