POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
ŚWIĄTECZNEJ
Myszków‐ 13 grudnia 2017r.
Początek: godz. 9.00
Organizator konkursu:

Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie.

Założenia regulaminowe:
§ 1.
Cel konkursu :
1. Celem konkursu jest popularyzacja współczesnych piosenek świątecznych oraz zachęcenie
do poszukiwania nowych inspiracji i utworów.
2. Wyszukiwanie i rozbudzanie talentów oraz wspieranie ich rozwoju.
3. Podnoszenie umiejętności wokalnych poprzez udział w konkursie i wymianę doświadczeń
wśród uczestników.
§ 2.
W konkursie biorą udział:
1.Uczniowie szkół gimnazjalnych w dwóch kategoriach :
*soliści
*zespoły (w tym: duety i chóry)

§ 3.

1. Wykonawcy prezentują się w jednym utworze. Wykonawcom może towarzyszyć
akompaniament „na żywo” lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na nośniku
USB (pendrive). Podkład muzyczny należy dostarczyć w dniu występu, przed
rozpoczęciem konkursu.
§ 4.
Kryteria oceny:
‐ dobór repertuaru, emisja głosu, interpretacja utworu, aranżacja sceniczna, ogólny
wyraz artystyczny.
Na punktację nie ma wpływu rodzaj akompaniamentu!

§ 5.
1. Konkurs odbywa się 13 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. E.
Kwiatkowskiego w Myszkowie (ul. Kwiatkowskiego 18), sala gimnastyczna.
2. Informacji na temat konkursu udziela: p. Edyta Pisarska (Tel. 607‐212‐015)
3. Komisję konkursową powołują organizatorzy.
4. Zgłoszenia uczestników – do dn.8 grudnia 2017r. drogą telefoniczną (Tel. 607‐212‐
015). Prosimy podać : imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, tytuł utworu.
§ 6. Nagrody
1. Jury przyznaje w każdej z kategorii nagrodę główną oraz za drugie i trzecie miejsca
(przewidziano nagrody rzeczowe).
2. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia w każdej kategorii.
3. Każdy z uczestników otrzyma dyplom oraz drobny upominek za udział.
§ 7. Uwagi końcowe
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników konkursu i ich opiekunów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w
czasie trwania konkursu.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. Godzinowy rozkład
występów dostępny będzie w dniu konkursu.
Serdecznie zapraszamy!

