II Powiatowy Konkurs Kolęd i
Pastorałek „Hej, Kolęda! Kolęda!”
I. Regulamin II Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej, Kolęda!
Kolęda!” - on-line
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie
2. Termin wysyłania nagrań: do 31.01.2021 r.
II. Cele
Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich
upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
•
•

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

III. Uczestnicy
•

W konkursie mogą wziąć udział dzieci (soliści) szkół podstawowych.

•

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

- klasy I – III
- klasy IV – VI
- klasy VII – VIII
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w
zależności od własnego uznania.
•

Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania
świątecznych piosenek.
•

Opracowa

•

ne utwory należy nagrać w wersji video w formatach: MP4, AVI, WMV i przesłać jako
załącznik z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres e-mail: ankapelc@gmail.com do dnia
31.01. 2021r.
•

Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

•

Utwory mogą być wykonane z akompaniamentem dowolnych instrumentów lub

podkładu muzycznego.
•

Niedozwolone jest użycie playbacku.

•

Szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej.

V. Ocena
W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez
Organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie
kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i
niezaskarżalny.
•

•

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu,
- dobór repertuaru do wieku wykonawcy,
- stopień trudności wykonywanego utworu,
- ogólny poziom artystyczny.

VI. Nagrody
•

Dla laureatów przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii

oraz wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 04.02.2021r na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie oraz na Facebooku szkoły.
Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą do laureatów na adres szkoły.
•

VI. Uwagi końcowe
•
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości
uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości
wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do
publikacji ich fotografii w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
•

•

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia są dostępne do pobrania na portalu

Facebook Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie.
•

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają szkolni koordynatorzy

konkursu: Anna Olejnik i Małgorzata Woś (nr tel. 694 857 749, 665 226 922).
•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

