Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

„Hej! Kolęda, kolęda”

ORGANIZATOR:

Sochaczewskie Centrum Kultury
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „FOLKLOREK”

TERMIN KONKURSU: konkurs odbywa się w formie online, nagrania utworów przesyłamy na maila
konkursy.sck@gmail.com do 22.01.2021 roku do godziny 24.00, rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie
nagród odbędzie się 29 stycznia godzina 12.00 na internetowej stronie SCK Sochaczew i na facebooku.

Cele konkursu:
 zaprezentowanie umiejętności wokalnych
 popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży jako jednej z najprzyjemniejszych
form spędzania wolnego czasu
 promocja wyróżniających się (utalentowanych) wykonawców szerszej
publiczności
 inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

REGULAMIN
1. Kategorie konkursu:
 Soliści przedszkola
 Soliści klas I – III szkół podstawowych
 Soliści klas IV – VI szkół podstawowych
 Soliści klas VII-VIII szkół podstawowych
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1. Zasady uczestnictwa:
 w konkursie mogą uczestniczyć tylko SOLIŚCI z terenu Powiatu Sochaczewskiego.
 każdy uczestnik prezentuje 1 utwór w języku polskim, kolędę, pastorałkę bądź piosenkę o
tematyce świątecznej maksymalnie do 4 min. prezentacji.
 nagranie trzeba udostępnić na swoim Kanale You Tube i przesłać link na adres:
konkursy.sck@gmail.com z dopiskiem w tytule „Hej! Kolęda, kolęda”
 wykonawcy mogą występować a cappella, z akompaniamentem „na żywo” lub z półplaybackiem.
 nagranie powinno być nowe, stworzone specjalnie na potrzeby tego konkursu.
 konkurs ma charakter jawny wszystkie zgłoszone prezentacje będą udostępnione od 25 stycznia na
stronie Facebook Zespołu „Folklorek”. Znaleźć ją można wpisując na FB: @folklorek
 laureaci konkurs zostaną zaprezentowani na stronie sck.sochaczew.pl i FB SCK
 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań poszczególnych prezentacji w
ramach promocji i informacji dotyczącej Konkursu.
 uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na udostępnianie nagrań na Facebooku na profilu
Zespołu „Folklorek”.
2. Jury:





organizator konkursu powoła komisję w skład, której wchodzić będą 3-4 osoby
jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej.
Jury może też przyznać wyróżnienia.
wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

3. Kryteria oceny:
 umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja)
 muzykalność
 dobór repertuaru
 interpretacja
 ogólny wyraz artystyczny
4.




Zgłoszenia:
Nagrania należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: konkursy.sck@gmail.com
W mailu koniecznie prosimy o wpisanie tytułu: Konkurs „Hej, kolęda, kolęda”
Nagrania należy nadesłać nie później niż do 22 stycznia 2021 roku do godziny 24.00, do
maila załączamy również kartę zgłoszenia uczestnika oraz RODO
 Zgłoszenia nie zawierające kompletu 3 dokumentów tj. Karta Zgłoszenia, RODO oraz linku z
nagraniem nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 Karta zgłoszenia i RODO dołączone do regulaminu konkursu.
 Regulamin dostępny również na stronie internetowej www.sck.sochaczew.pl oraz w mediach
społecznościowych na FB: @folklorek, @sck
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KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej! Kolęda, kolęda”

1.

Solista: Przedszkole

I-III SP

IV-VI SP

VII-VIII SP

(niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł utworu zgłaszanego do konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Imię i nazwisko opiekuna/instruktora ……………………………………………….

3.

Numer telefonu instruktora ………………………………………………….………

4.

Adres mail instruktora ………………………………………………………...……..

5.

Nazwa placówki delegującej (adres, e-mail, nr tel.):
………………………………………………………………………………………………………

6.

Adres domowy uczestnika
………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na bezpłatną rejestrację mojego występu przez media współpracujące z

Organizatorem oraz na korzystanie przez Organizatora z w/w materiałów jako materiałów wyłącznie
reklamowych i dokumentacyjnych. W związku z powyższym nie wnoszę żadnych roszczeń finansowych.

…………………………………………………..….………………………
Podpis zgłaszającego/pieczęć instytucji delegującej
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