Regulamin szkolnego konkursu
„NA POLSKĄ NUTĘ – wydanie świąteczne”
I.
Organizator
Organizatorem konkursu wokalnego są wychowawcy świetlicy Zespołu Szkół w Szumowie,
ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo.
II.

Cel konkursu
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów,
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
- propagowanie polskiej kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- prezentacja umiejętności wokalnych uczniów,
- popularyzacja śpiewania wśród uczniów,
- integracja różnych środowisk uczniowskich,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży.

III.

III.

Uczestnicy konkursu
1. Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 kl. I - III SP
 kl. IV – VISP
 kl. VII, VIII- III gimnazjum
Informacje ogólne:
 Termin konkursu: O4.01. 2019r.
 Miejsce konkursu: Zespół Szkół w Szumowie - stołówka szkolna.
 Godzina rozpoczęcia konkursu: 16:30
 Liczba zgłoszeń na konkurs jest nieograniczona.

IV. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1. Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej dostępnej w świetlicy
szkolnej lub na stronie szkoły.
2. Zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym można składać w świetlicy szkolnej lub
przesłać na e-maila wiolaabc10@o2.pl w terminie 17.12.2018r.
V.

VI.

Co należy przygotować?
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu – kolęda,
pastorałka, piosenka świąteczna ( autor i wykonawca polski) .
2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór z podkładem muzycznym lub a
cappella.
3. Podkład muzyczny na płycie CD-AUDIO lub pamięci USB należy podpisać
imieniem i nazwiskiem. Nośnik musi zawierać tylko jeden podkład.
Organizacja na miejscu konkursu.

1. Kolejność występów zostanie ustalona w drodze losowania dzień przed
konkursem.
VII.

Jury
1. Wokalistów/wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
2. W swojej ocenie jury będzie kierować się następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawcy
- zgodność podkładu muzycznego z linią melodyczną prezentowaną przez
wykonawcę
- ogólny wyraz artystyczny
3. Werdykt końcowy – wyłonienie zwycięzców – zostanie ogłoszony w dniu
konkursu.
4. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Dla najlepszych wykonawców
przewidziane są puchary.

VIII.

Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.

