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Члан 1
ОРГАНИЗАТОР, ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА

                             
• Организатор музичког фестивала „Колибри стар“: Културни центар општине 

Темерин
• Домаћин финалног такмичења : Културни центар општине Темерин
• Време одржавања последња субота у мају месецу
• Место одржавања: Биоскопска сала КЦО Темерин

                         

Члан 2
ЦИЉЕВИ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА

• Кроз образовно-музичке активности пружити деци прилику да  изразе свој 
уметнички таленат и креативност

• Промовисање међунационалног културног дијалога и заједничког стваралаштва
• Допринос развоју музичке културе ученика и публике
• Подстицање школских управа да дају већу подршку музичком школском раду

Члан 3
УСЛОВИ УЧЕШЋА  НА МУЗИЧКОМ ФЕСТИВАЛУ

• Право учешћа на фестивалу имају деца из предшколске установе (старија група, 
пет и шест година) и  основних школа, са територије општине Темерин

• Песме које се изводе морају бити искључиво на српском или мађарском језику
• Наступ такмичара може да прати плесна тачка које изводе предшколска или 

школска деца, по извођачу највише четворо деце
• Комуникација са учесницима се остварује телефоном или електронском поштом

Члан 4
КОНКУРС

• Организатор расписује конкурс, у коме су наведени датуми и време оджавања 
аудиције и финалног такмичења
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Члан 5
КАТЕГОРИЈЕ УЧЕСНИКА

• Прешколска деца (5-6 година) први и други разред О.Ш.
• Трећи, четврти и пети разред О.Ш.
• Шести. седми и осми разред О.Ш.

Члан 6
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА 

• Аудиција
• Финално такмичење

Члан 7
ЖИРИ ФЕСТИВАЛА

• СТРУЧНИ жири чини пет чланова од којих је један члан запослен у КЦО Темерин
                                     

Члан 8
ПРИЈАВА УЧЕШЋА НА ФЕСТИВАЛУ

• Попуњени пријавни листићи се предају у просторијама КЦО Темерин или се шаљу
е-поштом на адресу: kctemerin@gmail.com

Члан 9
АУДИЦИЈА

• Аудиција се одржава у биоскопској сали КЦО Темерин.
• Сва деца ће бити појединачно обавештена о тачном термину наступа на аудицији
• Такмичари певају по две песме по сопственом избору и треба да понесу ЦД са 

изабраном матрицом (музичком подлогом)
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Члан 10
ИЗБОР УЧЕСНИКА ЗА ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

• Стручни жири након преслушаних тонских снимака са аудиције доноси одлуку о 
финалистима у три категорије.

• Деца која се квалификују за завршно вече фестивала похађају припремне часове 
певања

Члан 11
ИЗБОР ПЕСМЕ ЗА ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

• На финалном такмичењу деца наступају са песмом прилагођеном њиховом узрасту.
• О одабраним песмама коначну одлуку доноси стручни жири

Члан 12
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ УЧЕСНИЦИМА

• Пријаве учешћа неће се примати након истека постављеног рока
• Организатор задржава сва права над фестивалским материјалима и снимцима 

Члан 13
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

• Признања се додељују по одлуци жирија на основу јавног извођења
• Сви извођачи добијају захвалнице
• Стручни жири у три категорије проглашава трећег, другог и првопласираног 

такмичара
• Проглашава се и победник публике
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Члан 14
МОГУЋНОСТ ЖАЛБЕ

• Жалбе се могу упутити по свим нивоима у року од 24 часа писменим путем или 
лично  члану Уметничког савета задуженог за музичку културу

• Први ниво; пријава 
• Други ниво; одлука стручног жирија након аудиције
• Након разматране жалбе доставља се писани одговор подносиоцу жалбе у року од 6

сати
• Не прихвата се приговор на писани одговор жирија 

Правилник сачињен:
у Темерину, 22.02.2016. Председник Управног одбора – Анђелија Лончар

______________________________

                              

                           
                                   

                                                                           

                                


