REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

„ŚPIEWAJCIE I GRAJCIE MU”
21.12.2019 r.

§1. Organizator
Konkurs jest organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,
§2. Data i miejsce imprezy
Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska w dniu 21.12.2019r. od
godziny 9.00. Wyniki podawane będą na bieżąco po każdej kategorii wiekowej.
§3. Cele imprezy
1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego
śpiewania i muzykowania.
2. Popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej, jako
utworów osadzonych w tradycji i obyczajowości.
3. Poznanie, przypomnienie i utrwalenie znanych i mniej znanych kolęd, pastorałek i
piosenek świątecznych.
4. Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego
wykonawcy.
5. Stworzenie możliwości zaprezentowania talentów muzycznych i wokalnych dzieci i
młodzieży.
§4. Warunki zgłoszenia
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich placówek oświatowych oraz domów
kultury i artystów indywidualnych na terenie powiatu rzeszowskiego.
2. Do konkursu zapraszamy solistów, zespoły wokalne oraz zespoły wokalnoinstrumentalne.
2. Zgłoszenia należy dokonać dostarczając wypełnioną kartę zgłoszeniową dla
każdego uczestnika oddzielnie, listownie na adres pocztowy: Miejsko Gminny Ośrodek

Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. lub na
adres email wokalne@mgoksir-sokolow.pl
3. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 grudnia 2019 r.
4. Uczestnicy przygotowują kolędę/pastorałkę/piosenkę świąteczną.
5. Utwory można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem, jak i
podkładem muzycznym (dostarczonym razem z kartą zgłoszeniową do Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. lub na maila: wokalne@mgoksirsokolow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2019r,).
§5. Jury
1. Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne jury powołane przez
Organizatora.
2. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości
wokalnych, walory głosowe, własną interpretację, muzykalność, indywidualność artystyczną.
§6. Nagrody
Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w następujących kategoriach:
- KATEGORIA I : przedszkole – prezentacje solowe;
- KATEGORIA II : klasy I-III szkoły podstawowej – prezentacje solowe;
- KATEGORIA III: klasy IV-VI szkoły podstawowej – prezentacje solowe;
- KATEGORIA IV: klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoła średnia – prezentacje
solowe;
- KATEGORIA V : zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.
Jury ma prawo do przyznania wyróżnień w przypadku bardzo wysokiego poziomu
uczestników.
§7. Uwagi techniczno-organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach
internetowych Gminy oraz na FB na profilu MGOKSiR w Sokołowie Młp.
3. Formularz i regulamin niniejszego konkursu są dostępne do pobrania na stronie
internetowej MGOKSiR w Sokołowie Młp. www.mgoksir-sokolow.pl
4. Ilość prezentacji na konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Więcej informacji udziela pani Izabela Piersiak: wokalne@mgoksir-sokolow.pl

