Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
ul. Okrzei 5
74-240 Lipiany
tel./fax: (091) 564-10-91
e-mail: biuro@mgoklipiany.pl
http://www.mgoklipiany.pl

VI REGIONALNY PRZEGLĄD
PIOSENKI ZIMOWEJ
i ŚWIĄTECZNEJ
Lipiany – 22 stycznia 2019 r.
Początek godz. 10:00
Organizatorzy Konkursu

Organizatorami konkursu są:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5
oraz Zespół Szkół w Lipianach
Założenia regulaminowe
§ 1.
Cel konkursu

Przegląd ma formę otwartego koncertu z udziałem publiczności i jest okazją do szerokiego
pokazania osiągnięć zespołów i wykonawców w środowisku lokalnym i nie tylko.
1. Celem konkursu jest popularyzacja pieśni bożonarodzeniowych i kultywowanie
tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz zachęcenie do poszukiwania nowych
inspiracji i utworów.
2. Wyszukiwanie i rozbudzanie talentów oraz wspieranie ich rozwoju.
3. Podnoszenie umiejętności wokalnych poprzez udział w przeglądzie i wymianę
doświadczeń wśród uczestników.
§ 2.

W przeglądzie biorą udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne oraz
chóry w czterech kategoriach:
- dzieci szkół podstawowych (0 - 3 SP)
- dzieci szkół podstawowych (4 – 8 SP)
- młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- zespoły (zespół liczy minimum 5 osób)

§ 3.

1. Wykonawcy prezentują się w jednym utworze.
Wykonawcom może towarzyszyć akompaniament „na żywo”
lub podkład muzyczny (półplayback)
nagrany na opisanych płytach CD (płyty nagrane z prędkością max 12x)
lub na nośnikach USB (FAT / FAT 32).
Soliści mogą być wspierani chórkiem na żywo.
§ 4.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- emisja głosu,
- opracowanie muzyczne,
- dykcja, rytmika,
- interpretacja (frazowanie, dynamika),
- poziom zespołowego warsztatu wykonawców,
- ogólny wyraz artystyczny.
§ 5.

1. Konkurs odbywa się 22 stycznia 2019r. godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipianach ul. Okrzei 5
2. Informacji na temat konkursu udziela kierownik organizacyjny:

Michał Jura - tel. 533 220 222
3. W przypadku małej ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
podziałów na inne kategorie.
4. Komisję konkursową powołują organizatorzy.
5. Kartę zgłoszenia wg wzoru należy dostarczyć do 17 stycznia (czwartek) 2019 r.
(poczta, mail: gci@mgoklipiany.pl, fax 91 564 16 66)
§ 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.
§8
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. Ubezpieczenie uczestników należy do jednostki delegującej.
4. Organizatorzy zapewniają posiłek oraz gorące napoje.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podziale na kategorie w
zależności od ilości uczestników.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.
Godzinowy rozkład przeglądu dostępny będzie w dniu przeglądu.
Serdecznie zapraszamy!

VI REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI ZIMOWEJ
i ŚWIĄTECZNEJ
Lipiany – 22 stycznia 2019 r.

KARTA UCZESTNICTWA
1. Imię i nazwisko wokalisty / wokalistki / wiek / lub nazwa zespołu.
..........................................................................................................................
2. Adres/Tel. kontaktowy/email
...........................................................................................................................
3. Kategorie
a)
b)
c)
d)

dzieci szkół podstawowych (0 - 3 sp),
dzieci szkół podstawowych (4 – 8 sp),
młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zespół (min 5 osób)

4. Repertuar ( tytuł, kompozytor, autor tekstu )
1.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
5. Forma akompaniamentu:
a) półplayback – CD, inne: …………………………………………..
b) zespół/liczba wykonawców w zespole oraz rodzaj instrumentów
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Wymagania techniczne
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna, opiekun /kontakt tel./
……………………………………………………………………………………………….
8. Instytucja delegująca
……………………………………………………………………………………………….

