Regulamin Regionalnego Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych
dla dzieci i młodzieży
I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie
przy współpracy Perfect Catering w Laskowicach
II. Zadanie konkursowe:
Każdy solista/duet/ zespół wokalny ma za zadanie konkursowe wykonanie jednej kolędy lub
piosenki świątecznej w dowolnej aranżacji.
III. Cele konkursu:
1. Kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja kolęd
i piosenek świątecznych.
2. Prezentacja talentu dzieci i młodzieży, a także wspieranie ich rozwoju artystycznego.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
IV. Uczestnicy i kategorie konkursowe:
W Regionalnym Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych mogą wziąć dzieci i młodzież z
terenu z województwa Kujawsko - Pomorskiego
- od pierwszej do siódmej klasy Szkoły Podstawowej oraz uczniowie III klas Gimnazjów,
- śpiewający jako: solista, duety, zespół wokalny.
- Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz.
Organizatorzy dopuszczają dwukrotny występ w konfiguracji: jako solista i jako członek
zespołu.
Uczestnicy będą oceniani przez specjalnie powołaną komisję składającą się z osób zawodowo
związanych ze śpiewem, w kategorii: solista oraz zespół wokalny, do tej kategorii będą klasyfikowane
duety.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy solista/duet/zespół wokalny obowiązkowo musi wypełnić kartę zgłoszenia
Regionalnego Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych i podać w niej takie dane jak:
imiona nazwiska uczestników, wiek, szkołę, tytuł utworu, osobę przygotowującą do występu,
a także rodzaj podkładu muzycznego.
2. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć najpóźniej do 02.01. 2019 do godz. 15:00
do
organizatorów
osobiście/
za
pośrednictwem
skrzynki
mailowej:
domkultury_jezewo@o2.pl lub/we wiadomości prywatnej na Facebooku oraz dołączyć
podkład muzyczny.
3. Podczas konkursowego występu wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu lub
podkładu
muzycznego
nagranego
na
jednym
z
poniższych
nośników:
- płycie CD w formacie AUDIO lub MP3,
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- pendrive - w formacie MP3.
Na płycie CD/pendrivie musi się znaleźć wyłącznie podkłady utworu prezentowanego
podczas konkursu (bez umieszczania w folderach).
4. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz możliwości warsztatowych
uczestnika.
VI. Ocena wykonania, nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone,
powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja,
warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja), a także zgodność formy kolędowania z
tradycją. Pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w strojach i odpowiednim
wizerunku scenicznym uczestników.
2. Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych ma formę konkursu i organizatorzy
przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych odbędzie się 6 stycznia o godz. 15:00
w sali Domu Kultury w Laskowicach, ul. Kolejowa 9.
2. Kolejność wykonawców będzie ustalona wcześniej i zostanie podana na stronie www.ugjezewo.lo.pl oraz na Facebook/Ośrodek Kultury Jeżewo – Fanpage najpóźniej do dnia
4 stycznia 2018 r.
3. Podpisanie karty zgłoszenia (wersja papierowa lub skan) jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez uczestników i ich rodziców.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystywania
nagrań i zdjęć wykonanych podczas konkursu w celach promocyjnych bez wypłacania
wynagrodzeń autorom i wykonawcom.
5. Ze względów organizacyjnych, w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, należy
poinformować organizatora mailowo lub telefonicznie najszybciej jak to będzie możliwe.
6. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora konkursu.
7. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu
z przewodniczącym jury.
Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Potulska – 728 622 980.
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