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  " Million Voices-4" פסטיבל מוזיקלי

 כללים ונהלים 

 כללי
 .5-55מרכז קהילתי "מפגשים" מזכרת בתיה  יוזם פסטיבל כשרונות צעירים לגילאי 

 במזכרת בתיה. 55-52.05.5002 -הפסטיבל מוזיקלי יתקיים ב
 

ג'אז, מזרחי וקלאסי(, מטרת פסטיבל הינה לאתר ולחשוף כישרונות אומנותיים בתחום הזימרה )פופ, רוק, 
 הרכבים ווקאליים , מקהלות, להקות ולאפשר להם לבצע יצירות.

ונועד לתת מסגרת ואווירה מסוגננת אמנותית לביצוע  5002מתקיים החל משנת   Million Voicesפסטיבל 
די יצירות על ידי זמרים ברמה המקצועית ביותר. הפסטיבל מברך ותומך בביצוע ביצירות מקוריות  על י

 משתתפים.
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 ביצוע שירה .0.4
 דקות. 5:50כל משתתף יציג קטע אחד עד  -
 כל משתתף יקפיד להגיע לפסטיבל בליבוש הולם. -
 המשתתף ידאג להכנת פלייבק באיכות טובה והעברתו למארגני הפסטיבל. -
למארגנים עד  millionvfest@gmail.comבאי מייל  3MPקובץ פלייבק בפורמט יש להעביר  -

 .0.05.02לתאריך 
 או דיסק און קי ביום הפסטיבל כגיבוי CDנוסף, יש להביא את הקובץ על גבי דיסק ב -
 .ללא הקלטת סולו ראשישירת רקע תתקבל באופן חלקי,  -
 ינתן עדיפות להופעה עם ליווי חי.ת -
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 הרכבים –ביצועים  .0.3
 משתתפים 5כל הרכב יכלול לפחות  -
 ההרכבים רשאים להופיע עד שתי יצירות בסגנונות שונים -
 דקות 1:00ההרכב יציג כל קטע עד  -

 צוות שופטים ועבודתו .0.2
 המארגנים ידאגו להעמדת צוות שיפוט מקצועי ויקבעו את שיטת עבודתו. -
 מארגנים ידורגו ביצועים.השופטים ו -
 החלטות השופטים הינן סופיות ואינן ניתנות לשינוי. -

 יומן הפסטיבל .0.1
תימסר למשתתפים דרך דואר לוח הזמנים המדויק יקבע כשבוע לפני יום הפסטיבל והודעה  -

 .אלקטרוני בלבד
 ארגון .0.1

 הנהלת הפסטיבל אחראית על הסדר, הארגון, קבלת המשתתפים, וכדומה.
בכל דרך שהיא לקיום אירוע תיפסל מהפסטיבל ולא תתאפשר החזרת דמי  משתתף שיפריע

 השתתפות.
 כולל דמי השתתפות כדלהלן: 00.05.5002טופס ההרשמה צריך להגיע למארגנים עד לתאריך  -

o  למבצעי סולו  ש"ח 050קיימת אפשרות לביצוע שיר נוסף בעלות ) ש"ח 520 –סולנים
 (בלבד

o  ש"ח למשתתף( 050ש"ח )  500 –דואט 
o   ש"ח למשתתף( 050ש"ח ) 520 –טריו 
o  ש"ח  500 –משתתפים  5עד  1-מהרכב 
o ש"ח 800 –משתתפים  00עד  2-הרכב מ 
o ש"ח 0500 –משתתפים  05עד  00-הרכב או להלקה מ 
o ש"ח 0500 –משתתפים  02-מקהלה / להקה מ 

 וגביעים לפי דירוג השופטים. כל המשתתפים יקבלו תעודות -
 הפסטיבל. ימיכל המשתתפים חייבים לדאוג לעצמם לבטחונם האישי במשך  -

 08משתתפים מתחת לגיל  .4
 שנים יבוצע על ידי הורים בלבד. 08רישום לפסטיבל למשתתף שלא מילוא לו  -

 חומרי מדיה מצולמים .3
למארגני הפסטיבל יש זכות להשתמש ולהפיץ כל סוג של הקלטות שמע ,וידיאו, תמונות, דפוס או  -

כל סוג אחר של מידע הקשור לפסטיבל ומשתתפים  ועם שליחת טופס הרשמה , משתתף או הוריו 
 נותנים אישור בזה.
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 התקשרות דרכי .2

o  דף פייסבוק רשמי– https://www.facebook.com/Millionvoicesfestival 
o  דואר אלקטרוני-   millionvfest@gmail.com 

 מארגני התחרות .1
o שים"מנכלית מרכז קהילתי "מפג – קדמיאל שני רוני 
o מארגנת , מנהלת מרכז המוזיקה "מפגשים"  – טלי קץ 
 051-7808787טל' נייד .           
o מנהלת אומנותית, יועצת ומורה לפיתוח קול -רוזן -ויקטוריה סוקולובסקי 
 .055-5785805טל' נייד            
o  תמיכה טכנית–סרגיי רוזן 
o  051-7555020טל' נייד   
o  "בתיה-מזכרתמרכז קהילתי "מפגשים 
 .08-2570000/5/5טל'            

 טופס הרשמה נמצא בקישור   .1
 https://goo.gl/q278HWטופס הרשמה לסולו, דואט וטריו 

 https://goo.gl/eY2ucRטופס הרשמה הרכבים 

 באתר של מרכז קהילתי "מפגשים" הנמצא בקישור: בכרטיס אשראי תשלום יבוצע 6.1
https://goo.gl/JRgW6W 

 
 או בהעברה בנקאית

 בנק לאומי-00בנק : 
 רחובות – 250סניף: 

 55500002חשבון: 

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומיועדת לשני המינים כאחד*
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