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REGULAMIN  VIII  PRZEGL¥DU  KONKURSOWEGO 

M£ODZIE¯OWYCH ZESPO£ÓW WOKALNYCH I SOLISTÓW 

POWIATU ZGIERSKIEGO
pod patronatem Starosty Powiatu Zgierskiego oraz Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

 

    I.  Organizator:  Oœrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

   II.  Miejsce i termin imprezy: 

      DOM KULTURY W STRYKOWIE,  PL. £UKASIÑSKIEGO 4

      

III. Cele Przegl¹du:

      * umo¿liwienie prezentacji dorobku artystycznego zespo³ów wokalnych 

         i solistów

      * wymiana pomys³ów i doœwiadczeñ w zakresie pracy z m³odzie¿owymi

         zespo³ami artystycznymi    

* rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej dzieci i m³odzie¿y poprzez bezpoœredni

   kontakt  z  muzyk¹

* edukacja uczciwej oceny walorów artystycznych prezentacji

* integracja osób i grup wokalnych tworz¹cych i upowszechniaj¹cych kulturê

   muzyczn¹ i wokaln¹ w œrodowisku m³odzie¿owym

  IV. Warunki i zasady uczestnictwa:

         * w przegl¹dzie mog¹ uczestniczyæ soliœci, duety i zespo³y wokalne z placówek

            upowszechniania kultury oraz szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych - 

            z danej placówki mo¿na zg³osiæ ogó³em maksymalnie 5 prezentacji

         * zespo³y wokalne (do 12 osób) mog¹ zaprezentowaæ 

            nie przekraczaj¹cym 

         * soliœci i duety mog¹ zaprezentowaæ 

 

         * prezentacje zespo³ów  wokalnych, solistów i duetów bêd¹ oceniane

           indywidualnie. Dla zwyciêzców przewidziane s¹ nagrody pieniê¿ne i statuetki.

         * organizator przewiduje podzia³ na cztery kategorie wiekowe: kat. I - 7-9 lat

           (kl. I-III SP), kat. II - 10-12 lat (kl. IV-VI SP), kat. III - 13-15 lat (kl I-III gimn.),

            kat. IV - pow. 16 lat

         * dopuszcza siê podk³ady muzyczne tylko na p³ytach kompaktowych 

           (w formacie audio lub MP3) lub minidyskach, zabrania siê stosowania

           playbacków i pó³playbacków (chórków, II g³osów). Nie dysponujemy sprzêtem

           do odtwarzania kaset magnetofonowych.

        * organizator zapewnia sprzêt nag³aœniaj¹cy, 8 mikrofonów dynamicznych, 

           3 mikrofony pojemnoœciowe, statywy, odtwarzacz CD, minidysk, pianino, 

           mo¿liwoœæ pod³¹czenia instrumentów klawiszowych lub gitary. 

           Statywów pod instrumenty i nuty nie zapewniamy.

        * uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny lub koszt organizacji deleguj¹cej,

        * w przypadku rezygnacji uczestnika prosimy o telefoniczne powiadomienie

           organizatora najpóŸniej w dniu Przegl¹du rano do godz. 10.00.

Sobota,  27 listopada 2010 r.,  od  godz. 10.00

1 piosenkê o czasie 

5 min.

1 piosenkê (do 5 min.)

         * ka¿dy uczestnik wystêpuje na scenie tylko jeden raz

* wszyscy wykonawcy przesy³aj¹ w nieprzekraczalnym terminie, do dnia

 na adres Oœrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie,

  Pl. £ukasiñskiego 4,  95-010 Stryków lub faxem (0 42 179 82 18) czytelnie

  (drukowanymi literami) i dok³adnie (czas wystêpu, iloœæ mikrofonów, iloœæ

  cz³onków zespo³u itp.)  (wzór karty mo¿na

  powielaæ). 

* ka¿dy uczestnik zobowi¹zany jest do wniesienia AKREDYTACJI w wysokoœci 

 przelewem 

  do dnia  (w akredytacjê wliczone s¹ koszty poczêstunku). 

* od 23.11.10 r. mo¿na uzyskaæ telefonicznie informacjê o godzinie wystêpu

  uczestników.

   V. Kryteria oceny zespo³ów wokalnych, duetów i solistów:

         Jury powo³ane przez organizatorów oceniaæ bêdzie:

               * dobór repertuaru (stopieñ trudnoœci utworu)

               * poczucie rytmu

               * czyst¹ intonacjê

               * prawid³ow¹ dykcjê

               * warunki g³osowe

               * interpretacjê

               * estetykê i dobór stroju

               * ogólny wyraz artystyczny

          Nie zalecamy uk³adów choreograficznych przy  prezentacjach  wokalnych

          ze wzglêdu na niewielk¹ scenê. 

   VI. Nagrody:

        * dla  wykonawców  przewidziane s¹ dyplomy.  

        * w wyniku oceny jury przyzna nagrodê g³ówn¹ w kategorii zespo³ów

           wokalnych i w kategorii solistów wraz z duetami w ka¿dej kategorii wiekowej

          oraz nagrody za II i III miejsce, ewentualnie wyró¿nienia. 

         Jury zastrzega mo¿liwoœæ nie przyznania okreœlonego miejsca w ka¿dej 

         z kategorii wiekowej.

  VII. Postanowienia ogólne:

        * za sprzêt uczestników podczas imprezy organizatorzy nie ponosz¹

           odpowiedzialnoœci.

       

        * w dniu imprezy kolejnosc prezentacji nie bedzie zmieniana, o zmiany mozna

          poprosic telefonicznie najpózniej 3 dni przed rozpoczeciem Przegladu. 

        * interpretacja w/w regulaminu nale¿y do organizatora, w zale¿noœci od iloœci

          zg³oszeñ zastrzegamy zmiany regulaminu.

        * decyzja jury jest nieodwo³alna i niepodwa¿alna, nie podlega dyskusji.

        * wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

          Oœrodka Kultury w Strykowie  0 42 719 81 52,  fax: 0-42 719 82 18  

          oraz  kom.  0 - 513 014 303

     

  15.11.2010 r. 

 WYPE£NION¥ KARTÊ ZG£OSZENIA

  5 z³ od osoby na konto: BS Stryków 22 8785 0002 2001 3848 0001

19.11.2010 r.

 * wykonawcy powinni przyjechaæ na miejsce przegl¹du 30 minut wczeœniej 

           w celu pisemnego potwierdzenia obecnoœci oraz ustaleñ organizacyjnych.
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