Regulamin XIII Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej
„W Duszy Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna”

1. Cel:




konfrontacja umiejętności wokalno - muzycznych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Przecław,
wymiana pomysłów i doświadczeń,
popularyzacja piosenki religijnej.

2. Organizator:
 Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie.
3. Termin i miejsce konkursu:
31 marca 2017r.(piątek) o godz. 1000 w budynku Miejskiego Centrum Kultury
w Przecławiu
4. Uczestnicy:
 Uczestnikami konkursu są
Gminy Przecław.

uczniowie Szkół Podstawowych z terenu

Kategorie wykonawcze:
SOLIŚCI:
Każda Szkoła Podstawowa z terenu gminy Przecław może zgłosić do konkursu:


do 5 solistów w kategorii wiekowej - kl. od I do III Szkoły Podstawowej
(nie więcej niż 5 osób)



do 5 solistów w kategorii wiekowej - kl. od IV do VI Szkoły Podstawowej
(nie więcej niż 5 osób)

ZESPOŁY:
Każda Szkoła Podstawowa z terenu Gminy Przecław może zgłosić do konkursu
1 zespół max. 5 osobowy w kategorii wiekowej mieszczącej się
w przedziale wiekowym Szkoły Podstawowej).

W zespołach nie mogą występować się osoby które są typowane przez
szkołę do występów solowych !!!
7. Zasady wyboru i prezentacji utworów
 Prezentowane mogą być utwory wyłącznie polskie związane z tematyką
religijną( z wyłączeniem pieśni liturgicznej),
 Solista prezentuje jeden utwór,
 Zespół prezentuje jeden utwór,
 Uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć akompaniatorzy,
 Organizatorzy konkursu proszą o nie powtarzanie repertuaru z roku 2016.

8.Kryteria oceny:
Komisja artystyczna powołana przez organizatorów do oceny, będzie zwracać
uwagę przede wszystkim na:
 formę prezentacji
 dobór repertuaru do wieku uczestnika
 technikę wokalną
 ogólny wyraz artystyczny.
9. Nagrody:
 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wykonawczych
(miejsca od 1 do 3), otrzymują od organizatorów upominki i dyplomy.
10. Biuro organizacyjne:
 Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie
Tuszyma 482 A
39-321 Tuszyma
tel. 17 227 63 65
mail: kultura@sdktuszyma.pl
11.

Sprawy organizacyjne:
 Organizatorzy zapewniają wykonawcom sprzęt nagłaśniający,
 Organy,
 UWAGA: UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY !!!

12.

Termin zgłoszeń:
 Termin zgłaszania uczestników do konkursu mija z dniem:
27 marca 2017r. Zgłoszenia można dokonywać osobiście
w Samorządowym Domu Kultury w Tuszymie, telefonicznie pod numerem
telefonu 17 227 63 65 lub mailowo na adres: kultura@sdktuszyma.pl.

SERDECZNIE

ZAPRASZAMY !!!

