
ASOCIATIA ENJOY MUSIC
Sanmartin, Cartier Lotus, nr.14 , Judetul Bihor
Nr. Inreg. Registrul Asociatiilor si Fundatiilor: 58/A/21.05.2015
CUI: 35069110
Email: enjoymusicoradea@gmail.com

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară
„Enjoy Music Băile Felix“

26-28 august 2022

♬ Despre festival:
● Organizator principal: Asociația Enjoy Music
● Parteneri : Primăria comunei Sânmartin, Liceul Tehnologic “Felix “, Asociația de

promovare a Turismului în stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai
● Locație: Băile Felix, Comuna Sânmartin, Jud. Bihor
● Perioada: 26-28 august 2022

♬ Scopul festivalului: Prin acest eveniment se urmărește susținerea și promovarea tinerelor
talente, dezvoltarea creativității artistice a acestora, promovarea stațiunii balneare Băile Felix și a
atracțiilor turistice din zonă. Ne dorim ca acest festival să ofere contextul în care participanții,
profesorii, compozitorii și producătorii prezenți să poată socializa, să se creeze noi relații, premise
ale unor colaborări viitoare.

♬ Etapele festivalului:
Înscrierea:
23.05.2022- 26.06.2022 - Perioada de înscriere
Materialele  se vor trimite pe adresa de email : festivalulenjoymusic@gmail.com

● fișă de înscriere (anexa 1)
● acord privind colectarea datelor cu caracter personal( anexa 4)
● copie certificat de naștere/C.I./ Pașaport.
● pentru secțiunea creație se va trimite pozitivul și textul piesei
● pentru secțiunea Solisti si Grupuri se va trimite un link wetransfer (sau orice serviciu de

cloud) sau youtube cu o înregistrare audio-video a concurentului/grupului interpretând o
piesă live (filmarea de la ora de canto sau de acasă trebuie să cuprindă: un salut, nume și
prenume, vârsta, urmat de mesajul: Voi interpreta piesa ……….pentru preselecția
Festivalului Enjoy Music Băile Felix Ediția a II-a). Nu se acceptă playback, cântat peste
pozitiv sau editarea audio a materialului, înregistrări realizate în studio, sau filmări de la
concursuri din anii trecuți.

*Piesa trimisă pentru preselecție nu trebuie să fie neapărat aceeași cu cea din concurs.
*Nu se acceptă dosarele incomplete sau documentele completate parțial.
*Înscrierea se realizează doar online pe adresa de email a festivalului.
*Nu se vor accepta materialele trimise după data de 26.06.2022

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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Preselecțiile:
04.07.2022- 07.07.2022
08.07.2022 - Anunțarea concurenților  calificați în finală pe site-ul: www.enjoymusic.ro/festival și
pe pagina de facebook a festivalului:
https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458 .

Finala:
Sâmbătă 27 August
Pentru concurenții admiși în finala concursului de interpretare, data limită de trimitere a
materialelor pe email , este 30.07.2022.

● negativul piesei în format mp3/wav
● declarație drepturi de autor / acord de interpretare (anexa 3 si anexa 2)
● o fotografie portret  a concurentului
● chitanța doveditoare a donației prin transfer bancar (doar pentru concurenții declarați admiși

în concurs)

*Nu se percepe taxă de participare la preselecție.
Doar participanții selectați pentru etapa finală vor trimite o donație către festival în valoare de 300
RON pentru soliști, 300 RON pentru secțiunea creație și 450 RON pentru secțiunea grupuri, care se
va depune în contul Asociației Enjoy Music Oradea, IBAN: RO32BTRLRONCRT0296601801
deschis la Banca Transilvania cu mențiunea DONAȚIE FESTIVALUL ENJOY MUSIC și
numele concurentului sau al grupului, până la data de 30.07.2022 pe adresa
festivalulenjoymusic@gmail.com. Dacă din motive obiective concurentul se retrage din această
etapă a concursului,  donația nu se restituie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși în festival și ordinea
intrării în concurs, care va fi stabilită printr-o metodă aleatorie și se va anunța pe site-ul
www.enjoymusic.ro/festival până în data de 23.08.2022.

Gala de premiere:
Duminică 28 August ora 12:00 - În gala de premiere vor cânta live, câștigătorii premiilor I,
Trofeelor Junior,Teenager și Creație și câștigătorul Marelui Trofeu al Festivalului.

♬ Condiții de participare:
Piesa aleasă pentru concurs poate să fie în limba română sau poate face parte din repertoriul
internațional, iar aceasta nu trebuie să depășească 4 minute la secțiunea soliști și 7 minute la
secțiunea grupuri. Nu se acceptă schimbarea repertoriului înainte de concurs. O piesă nu va fi
interpretată de mai mulți concurenți din aceeași categorie. Cel care se înscrie primul cu acea piesă
are întâietate, iar următorii vor fi anunțați să aleagă altă piesă. Câștigătorii trofeelor Junior,
Teenager și a Marelui Trofeu de la ediția anterioară nu vor mai putea participa ca și concurenți la
secțiunea soliști.

http://www.enjoymusic.ro/festival
https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458
mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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1. Soliști:
1. Categoria 4-6 ani
2. Categoria 7-8 ani
3.Categoria 9-10 ani

4. Categoria 11-12 ani
5. Categoria 13-14 ani

6.Categoria 15-16 ani
7.Categoria 17-19 ani

2. Creație: pot participa creații care nu au mai fost prezentate la alte concursuri sau festivaluri
naționale și internaționale în anii anteriori lui 2020. Durata maximă a piesei nu trebuie să
depășească 4 minute și poate să fie în limba română sau orice altă limbă de circulație
internațională. În concurs, piesa se va putea interpreta cu acompaniament live (band sau un
singur instrument) sau cu negativ.

3. Grupuri: pot participa grupuri formate din orice număr de concurenți cu vârste cuprinse
între 4 și 19 ani.

♬ Desfășurarea concursului:
Obligațiile concurenților:
-să respecte data de înscriere și să trimită din timp materialele și documentele solicitate;
-să achite donația pentru etapa finală a festivalului;
-să respecte regulile și legislația în vigoare la data desfășurării evenimentului cu privire la
distanțarea socială și combaterea răspândirii virusului Covid-19;
-să aibă o ținută/ costumație decentă;
-să nu deterioreze bunurile pe care le au la dispoziție pe perioada festivalului;
-să nu deranjeze momentul artistic al celorlalți concurenți și să păstreze liniștea pe durata
concursului;si
-să își acopere cheltuielile privind transportul/cazarea/masa, care vor fi suportate de concurenți sau
de instituția pe care o reprezintă.

Obligațiile organizatorului și partenerilor:
- să asigure toate resursele necesare pentru o bună desfășurare a evenimentului și un mediu propice
pentru concurenți;

♬ Premiile concursului de interpretare :
● Diplomă de participare: se acordă tuturor participanților din concurs.
● Premii speciale : produse sau premii în bani oferite de sponsori și organizatori;
● Mențiune, Premiul I, II și III / pentru fiecare categorie de la secțiunea soliști /creație/ grupuri
● Mențiune - 200 RON
● III- 600 RON
● II -1000 RON
● I  -1500 RON
● Trofeul junior: 2500 RON 4-10 ani
● Trofeul teenager: 2500 RON 11-19 ani
● Trofeul categoriei Creație: 2500 RON
● Marele Trofeu al Festivalului: O sesiune de compoziție la DeMoga Music

București
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Premiile în bani se vor ridica personal de la secretariatul festivalului, imediat după terminarea galei
laureaților pentru a nu perturba desfășurarea acesteia. Prezența concurenților la gala laureaților este
obligatorie, iar premiile nu se trimit prin poștă.

♬ Juriul și criteriile de evaluare:
Juriul este format din specialiști în domeniul muzical, cu renume național și internațional, artiști,
compozitori, producători, dirijori etc. Deciziile juriului nu se pot contesta.

Componența juriului :
Andrei Tudor - Președintele juriului, Jurij Ricotti(IT), Francesco Morettini (IT), Paula Seling,
Ovidiu Anton, Luminița Anghel, Monica Anghel, Nico, Aurelian Temișan, Zorica Ninkovic (SRB).

Criterii de evaluare și notare:
● tehnică vocală
● intonație
● dicție
● expresivitate

● prezență scenică
● costumație
● stil interpretativ
● personalitate

● originalitate
● repertoriul în

concordanță cu vârsta
concurentului

Concurenții vor fi notați de către fiecare membru al juriului cu note de la 7 la 10 ( unde 7 înseamnă
mai puțin satisfăcător, iar 10 – foarte satisfăcător) care va reprezenta aprecierea juriului în funcție
de criteriile sus menționate. Notele vor fi afișate public. Fiecare concurent va avea un număr de
înregistrare cu care va putea verifica notele obținute, astfel respectându-se legea în vigoare privind
protecția datelor cu caracter personal.

♬ Date de contact:
Asociația ENJOY MUSIC
Adresa: Sanmartin, Cartier Lotus, nr.14 , Judetul Bihor
Email: festivalulenjoymusic@gmail.com
Contact : de luni până vineri între orele 09:00 -18:00 la nr.de telefon: 0755 055 223 – secretariatul
festivalului și pe pagina de facebook a festivalului :
https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458

♬ Programul Festivalului:
Vineri, 26 august
Ora 18:00 - 19:30 Deschiderea oficială a Festivalului Internațional Enjoy Music Băile Felix Ediția a
II -a.
În cadrul festivității de deschidere vor cânta artiști/membrii ai juriului, elevii Școlii de canto Enjoy
Music, Corul Enjoy Music, reprezentanți ai Liceului Tehnologic „Felix”, membrii Școlii de canto
Vivere și discursuri ale oficialităților și ale organizatorilor. Sunt așteptați toți concurenții, dar
prezența nu este obligatorie.

https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458
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Sâmbătă 27 august
08:30 - 12:00 - Proba de sunet. Concurenții vor face proba de sunet în ordinea intrării în concurs, o
strofă și refren, iar cei care nu vor fi prezenți, vor pierde această oportunitate.
12:30 - 20:00 - Concursul de interpretare
20:00 - Serata festivă la care vor participa organizatorii și partenerii, profesorii coordonatori ,
concurenții ( un concurent și un însoțitor).
* Organizarea seratei festive este direct influențată de normele de combatere a virusului Covid-19
care vor fi în vigoare pe perioada de desfășurare a festivalului, din acest motiv nu putem fi
răspunzători în cazul în care serata nu va putea avea loc în condiții normale sau nu va putea fi
organizată sub nici o formă.

Duminică 28 august
Ora 12:00 Gala de premiere a Festivalului
*Programul definitiv al festivalului va fi afişat din timp, după centralizarea tuturor datelor, pe
facebook:https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915
458 site: www.enjoymusic.ro

Concurenții care doresc reduceri substanțiale pentru serviciile de cazare și masă, pot consulta
ofertele colaboratorilor festivalului ce vor fi afișate în timp util pe pagina web a festivalului .
www.enjoymusic.ro (Pentru a beneficia de ofertă, veți menționa : Participant la Festivalul
Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix.)

*Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp
util pe site-ul www.enjoymusic.ro/festival

♬ Anexe:
1. Fișă de înscriere
2. Declarație drepturi de autor (se completează de participanți/ reprezentanți ai

acestora care nu au acordul scris al autorului pieselor muzicale)
3. Acord de interpretare (se completează de către deținătorul drepturilor de autor

asupra compoziției muzicale)
4. Acord privind colectarea  datelor cu caracter personal (gdpr)

Partener                            Partener Organizator:                     Partener:
Asociația de promovare
a turismului în stațiunile      Primăria Comunei Sânmartin            Asociația Enjoy Music           Liceul Tehnologic Felix
Băile Felix și Băile 1 Mai
Ciprian Anta, Președinte       Cristian Laza, Primar                      Ovidiu Lazăr, Președinte        Bocșan Ramona, Director

https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458
https://www.facebook.com/Festivalul-Interna%C8%9Bional-Enjoy-Music-100203948915458
http://www.enjoymusic.ro
http://www.enjoymusic.ro
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Anexa 1
Festivalul Internațional de Muzică Enjoy Music Băile Felix

2022

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Nume și prenume concurent/ă:________________________________________________________
Secțiunea:

Solist Grupuri Creație

Numele grupului: *doar pentru concurenții care se înscriu la secțiunea Grup ________________________________

Categoria de vârstă: *pentru concurenții care se înscriu la secțiunea Solist

❏ 4-6 ani
❏ 7-8 ani
❏ 9-10 ani

❏ 11-12 ani
❏ 13-14 ani

❏ 15-16 ani
❏ 17-19 an

Vârsta:____________________________

CNP:_____________________________

Data nașterii:_______________________

Școala reprezentată/ ONG:____________________________________________________________

Domiciliul:________________________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________________________

E-mail:_____________________________

Numele îndrumătorului/ Prof. Coordonator:______________________________________________

Repertoriu :

Titlul piesei pentru preselecție:___________________________________________________

Compozitor:__________________________________________________________________

Textier:_____________________________________________________________________

Titlul piesei pentru concurs:______________________________________________________

Compozitor:__________________________________________________________________

Textier:______________________________________________________________________

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com


Titlul piesei pentru secțiunea Creație:_____________________________________________

Compozitor:__________________________________________________________________

Textier:______________________________________________________________________

Nume și prenume însoțitor concurent:____________________________________________________

Serie și număr C.I.  însoțitor concurent:___________________________________________________

Domiciliu însoțitor concurent:__________________________________________________________

Participări la concursuri și festivaluri și premiile obținute:

1. Denumire concurs/festival:_______________________________________________________

Premiul obținut:________________________________________________________________

2. Denumire concurs/festival:_______________________________________________________

Premiul obținut:________________________________________________________________

3. Denumire concurs/festival:_______________________________________________________

Premiul obținut:________________________________________________________________

4. Denumire concurs/festival:_______________________________________________________

Premiul obținut:________________________________________________________________

5. Denumire concurs/festival:_______________________________________________________

Premiul obținut:________________________________________________________________

Data:                                                                                 Semnătura:

*Se completează în format electronic sau se printează și se completează, și se trimite la adresa de email:
festivalulenjoymusic@gmail.com împreună cu toate documentele și materialele menționate în regulament.

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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Anexa 2
Festivalul Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix

2022

DECLARAȚIE DREPTURI DE AUTOR

Subsemnatul/a________________________________________________________,domiciliat/ă

în localitatea_______________________,str._________________________________________,

nr._________, Bl.___________, ap.__________, județul_____________________, identificat cu

C.I. seria_____________, nr._______________, CNP__________________________________,

email:_____________________________,telefon de contact:____________________________.

În calitate de:

❏ concurent/ă  major/ă
❏ părinte

❏ tutore
❏ profesor

❏ îndrumător

al concurentului/ei:__________________________________________________________________

declar că îmi asum răspunderea pentru interpretarea pieselor din repertoriul pentru concurs:

Titlul piesei muzicale:__________________________________________________________

Compozitor:__________________________________________________________________

Textier:______________________________________________________________________

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com


În ceea ce privește drepturile de autor și cele conexe ale acestora pentru interpretarea din cadrul
Festivalului Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix 2022, ( în cazul minorilor această
declarație va fi completată de către un părinte/ tutore) și că sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce
derivă din prestațiile artistice de la acest eveniment către organizatorii acestui festival-concurs.

Menționez că am luat la cunoștință Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori
pentru participarea la această activitate, cunosc faptul că organizatorii *nu îşi asumă responsabilitatea
pentru drepturile de autor şi cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs, concurentul/
reprezentantul fiind unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca
urmare a participării la acest concurs, și că îmi exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor,
imaginilor și videoclipului youtube ale concurentei/ului, conform legii 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în
scopuri de promovare media, massmedia, ziare, tv, radio și internet a evenimentului, a participanților și
a câstigătorilor acestui eveniment.

Data:                                                                                 Semnătura:

*Se completează în format electronic sau se printează și se completează, și se trimite la adresa de email:
festivalulenjoymusic@gmail.com împreună cu toate documentele și materialele menționate în regulament.

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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Anexa 3

Festivalul Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix
2022

ACORD DE INTERPRETARE
*Se completează de către deținătorul drepturilor de autor asupra compoziției muzicale.

TITLU PIESĂ: _________________________________________________________________

COMPOZITOR: _______________________________________________________________

TEXTIER: ____________________________________________________________________

INTERPRET (solist): ____________________________________________________________

Subsemnatul/a________________________________________________________,domiciliat/ă

în localitatea_____________________________,str.___________________________________,

nr._________, Bl.___________, ap.__________, județul__________________, identificat cu

C.I. seria__________, nr.________________, CNP____________________________________,

email:_______________________________,telefon de contact:__________________________.

PROPRIETAR/ CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa
muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în
cadrul Festivalului Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix 2022.

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea
evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media,
internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de
pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.

Data:                                                                                 Semnătura:

*Se completează în format electronic sau se printează și se completează, și se trimite la adresa de email:
festivalulenjoymusic@gmail.com împreună cu toate documentele și materialele menționate în regulament.

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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Anexa 4
Festivalul Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix

2022

ACORD PRIVIND COLECTAREA  DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Subsemnatul/a_____________________________________________________,domiciliat/ă în

localitatea____________________________,str.______________________________________,

nr._________, Bl.___________, ap.__________, județul__________________, identificat cu

C.I. seria___________, nr._________________, CNP__________________________________,

email:_______________________________,telefon de contact:__________________________.

În calitate de:

❏ concurent/ă major/ă
❏ părinte

❏ tutore
❏ profesor

❏ îndrumător

al concurentului/ei:___________________________________________________________

Prin prezenta declar ca sunt de acord ca Asociația Enjoy Music, cu sediul în Sanmartin, Cartier Lotus
nr.14 jud. Bihor, să colecteze și proceseze datele personale introduse în formularul de înscriere la
Festivalul Internațional de muzică Enjoy Music Băile Felix 2022, în scopul înscrierii și participării la
concurs, publicării ordinii de intrare în concurs, a palmaresului ulterior. Îmi exprim acordul și pentru
utilizarea și prelucrarea înregistrărilor audio-video și imaginilor concurentei/ului, conform legii
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă
circulație a acestor date, în scopuri de promovare media, mass-media, ziare, tv, radio și internet a
evenimentului, a participanților și a câstigătorilor acestui eveniment. Datele personale furnizare nu vor
fi înstrăinate prin donație sau vânzare către terți, ele vor fi folosite doar în scopul precizat de
organizatori.

Data:                                                                                 Semnătura:

*Se completează în format electronic sau se printează și se completează, și se trimite la adresa de email:
festivalulenjoymusic@gmail.com împreună cu toate documentele și materialele menționate în regulament.

mailto:enjoymusicoradea@gmail.com
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