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REGULAMIN IX KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„KOLOROWE NUTKI”
-Borowa 2018 -

ORGANIZATOR:
-TERMIN:

Gminny Ośrodek Kultury w Borowej,

7-8 czerwca 2018 roku,

Cele:
•
•
•
•

•
•

•
•

Rozwijanie talentów estradowych,
Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
Popularyzacja piosenek i kierunkowanie właściwego ich doboru,
Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewania wśród
dzieci i młodzieży,
Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzyczno- wokalnej,
Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej
w zakresie muzyki,
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wykorzystania potencjału
wokalnego.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczęszczające do szkół na terenie
Gminy Borowa.
2. Prezentacje będą oceniane w kategoriach:
Dnia 7 czerwca 2018 r., godz. 9.00
a) Solistki i soliści w wieku przedszkolnym;
b) Solistki i soliści klas I-III szkoły podstawowej;
c) Zespoły w wieku przedszkolnym;
d) Zespoły klas I-III szkoły podstawowej;
Dnia 8 czerwca 2018 r., godz. 9.00
a) Solistki i soliści klas IV-VI szkoły podstawowej;

b) Solistki i soliści z klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum;
c) Zespoły klas IV-VI szkoły podstawowej;
d) Zespoły z klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum;
3. Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby.
4. Uczestnicy prezentują po jednym utworze.
5. Utwór musi być wykonany w języku polskim.
6. Uczestnicy konkursu mogą korzystać jedynie z podkładów muzycznych

(CD). Podkłady z nagranym wokalem będą dyskwalifikowane.
7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
8. Przy ocenie będą brane pod uwagę :
- dobór repertuaru,
- walory głosowe,
- indywidualność artystyczna,
- ogólny wyraz artystyczny.
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w danej
kategorii, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów Regulaminu, oraz
kryteriów ustalonych przez Organizatora.
10. Zgłoszenia (załącznik nr 1. ) należy dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym do dnia
29 maja 2018 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej lub przesłać e-mailem:
gokborowa@o2.pl
11. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny, w czasie przeglądu pozostają pod opieką
opiekunów.
12. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
zgodą na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych
konkursu.

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Adamczyk tel 504303938 / 17 5815376

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia
IX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Kolorowe nutki”
-Borowa 2018Zespół

Solista

Kategoria wiekowa :
Przedszkole :

Klasy IV-VI

Klasy I-III

Klasa VII
Gimnazjum

Imię i nazwisko wykonawcy/ wykonawców
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instytucja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opiekun:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł piosenki
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autor utworu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czas trwania utworu
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………..
Osoba zgłaszająca

…………………………….
Data zgłoszenia

