Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
TRA, LA, LA…
Zduny ‘2018
R E G U LA M I N
Patronat: Wójt Gminy Zduny
Organizator: Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
Cel imprezy:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja i popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej.
Kierunkowanie wokalnego rozwoju młodych wykonawców.
Odkrywanie muzycznych talentów.
Wymiana doświadczeń wokalnych wśród dzieci i opiekunów

Terminy i miejsce imprezy:
- do 19.10 (piątek) - termin dostarczania zgłoszeń,
- 24.10 (środa) - przesłuchania wykonawców, wręczenie nagród,
- sala widowiskowa BP i DK Gminy Zduny.
Uczestnicy:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci (uczniowie szkoły podstawowej)
z terenu gminy Zduny (bądź z nią związane).
2. Istnieje podział na dwie kategorie konkursowe: soliści i zespoły.
3. Każda z tych kategorii dzieli się na kategorie wiekowe:
kat. I

- kl. 0 - III

kat. II

- kl. IV-VI

kat. III

- kl. VII - VIII

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy wykonawca (solista/zespół) przedstawia jeden utwór w języku
polskim o dowolnej tematyce (w b.r. mile widziany repertuar
patriotyczny) dostosowany do jego wieku. Czas trwania do 5 min.

2. Zespół składać się może maksymalnie z 4 osób.
3. Uczestnik może wystąpić tylko w jednym podmiocie wykonawczym.
4. Wykonawcy występują z własnym akompaniatorem lub podkładem
muzycznym na płycie CD lub pendrive. Możliwy jest występ a capella.
Główne zasady organizacyjne:
1. Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia poprzez szkoły oraz
indywidualne.
2. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do DK
w Zdunach do dnia 19.10.2018 r.
3. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.bdkzduny.pl.
Ocena i nagrody:
1. Jury Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej powołuje organizator.
2. Jury w swojej ocenie brać będzie pod uwagę: dobór repertuaru,
poprawność wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury, oceniając prezentacje, dokona oddzielnej klasyfikacji solistów
i oddzielnej zespołów.
4. Uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody
ufundowane przez Samorząd Gminy Zduny.
5. Decyzja jury jest ostateczna.
Uwagi końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
nagrań festiwalowych, wizerunku i danych wykonawcy i opiekuna
w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
2. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
organizator:

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
tel. 46/838-76-08, 838-74-16,
www.bdkzduny.pl, e-mail: bdk@bdkzduny.pl

