Regulamin
1. Organizatorzy:
- Dom Kultury w Lubiążu ul. Willmanna 12
- Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, ul. Wojska Polskiego 3a
2. Cele konkursu:


popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży piosenek polskich kompozytorów
oraz krzewienie wrażliwości na muzykę,



promowanie młodych talentów,



możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub własnych utworów
oraz sprawdzenia siebie,



wyłonienie osób szczególnie uzdolnionych.

3. Kryteria oceny i nagrody:
Jury oceniać będzie:
- walory głosowe, intonację, dykcję, przygotowanie muzyczne,
- własną interpretację piosenki,
- muzykalność,
- indywidualność artystyczną,
- kompozycję, aranżację.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.
Postanowienia Jury są ostateczne.
4. Kategorie wiekowe:
Kategoria I - klasy 1-3 szkoły podstawowej: Soliści.
Kategoria II - klasy 4-6 szkoły podstawowej: Soliści.
Kategoria III - klasy 1-3 gimnazjum: Soliści.
Kategoria IV - szkoły ponadgimnazjalne: Soliści.
5. Warunki uczestnictwa:
1. Wykonawcy zaprezentują w konkursie jedną piosenkę w języku polskim. Utwór musi
być napisany przez autora narodowości polskiej.
2. Akompaniament: pół playback (pendrive w formacie mp3), akompaniator.

3. W festiwalu biorą udział soliści.
Uczestnicy festiwalu dostarczają organizatorom w dniu konkursu podkład muzyczny (pół
playback) lub wykonają utwór samodzielnie (w przypadku występu instrumentalnowokalnego), każdy pendrive powinien być opisany (imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł
piosenki).
Wykonawcy prezentują 1 utwór, nie dłuższy niż 5 minut.

6. Zgłoszenia
Uczestnik dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzu umieszczonym na stronie w zakładce
„konkurs

piosenki”

za

pomocą

Internetu

pod

adresem

internetowym:

zsplubiaz@oswiata.org.pl lub faxem pod numerem 71/389-75-30. Formularz należy wysłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 r. do godz. 14.00.
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
Kryterium uczestnictwa w konkursie jest kolejność zgłoszeń.

7. Program Konkursu
10.00 – 10.05 – powitanie gości.
10.05 – 13.00 – przesłuchania uczestników.
13.00 – 13.30 – poczęstunek, wspólne zdjęcia (obrady Jury).
13.30 – 13.45 – wręczenie nagród, podziękowań.

8. Informacje ogólne:
1. Uczestnicy konkursu powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód
tożsamości.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji
osobowych zawartych w formularzu.
3.

Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych za udział w konkursie odpowiada opiekun

uczestnika.
4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
5. Szczegółowe informacje uzyskacie pod adresem www.zsplubiaz.oswiata.org.pl i numerem
telefonu: 71/389-71-96. Osobą koordynującą działania jest Małgorzata Szumniak.

6. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować się na Pikniku Rodzinnym w Lubiążu.
7. Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Lubiążu, ul. Willmanna 12.

Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

Organizatorzy

