
REGULAMIN 
DZIECIĘCA PIOSENKA „O PLUSZOWEGO MISIA”

    ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.

    CEL IMPREZY  
Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej dzieci.
Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci. 
Popularyzacja polskich piosenek.
Pomysł na ciekawe spędzanie wolnego czasu w domu.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

    GRUPA WIEKOWA
I gr. wiekowa - Przedszkola.
II gr. wiekowa - kl. „0”, kl. I.
III gr. wiekowa - kl. II, kl. III.

    WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty i mogą brać w nim udział tylko soliści.
Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową na adres:     

  kultura@gokspytkowice.pl wpisując w tytule maila: „Dziecięca Piosenka o Pluszowego Misia”, 
  a w treści maila podając: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz grupę wiekową. 
Zgłoszenie powinno zawierać: film lub link umożliwiający organizatorowi pobranie materiału oraz kartę   

   zgłoszenia i oświadczenie.
Zgłoszenia należy przesyłać do 27 maja 2020r. 
Uczestnicy konkursu śpiewają jeden wybrany utwór w języku polskim dostosowany do swojego wieku         

     o łącznym czasie nieprzekraczającym 5 min.
Wykonawcy mogą skorzystać z akompaniamentu lub wykorzystać wybrany przez siebie podkład muzyczny. 

    
     OCENA

Do 3 czerwca 2020r. Jury powołane przez organizatora dokona przesłuchania nadesłanych zgłoszeń
     i oceny.

Jury oceniając występy małych artystów będzie kierować się następującymi kryteriami: dobór repertuaru  
     dostosowany do wieku wykonawcy, umuzykalnienie, dykcja, interpretacja utworów, poczucie rytmu, 
     ogólny wyraz artystyczny.

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 czerwca 2020r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

     
     NAGRODY

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Opiekunowie laureatów konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez organizatora drogą 

  mailową lub telefonicznie.
Opiekunowie laureatów konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody konkursowej po dokonaniu 

  z organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru nagrody. 
Nagrody należy odebrać do 30 czerwca 2020r., po tym terminie stanowią własność organizatora. 

    
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenie do konkursu oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika/opiekuna.
Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora i Jury. 
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe.
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