XII WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD
PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
Lipiany - 06 kwietnia 2019r.
Organizatorami Konkursu są:
Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany, tel.91 56 41 270, fax 91 56 41 456
email: szkola@zs-lipiany.pl, http://zs-lipiany.pl/
oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
§ 1.
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.
2.
3.
4.

Celem Konkursu jest przypomnienie i popularyzacja PIEŚNI O TEMATYCE WIELKOPOSTNEJ.
Upowszechnianie piękna i kultury języka polskiego.
Wyszukiwanie i rozbudzanie talentów oraz wspieranie ich rozwoju.
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 4 kategoriach wiekowych:
- dzieci szkół podstawowych 0-3 SP,
- dzieci szkół podstawowych 4-6 SP,
- młodzież klas 7 i 8 SP, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- dorośli.
§ 3.
1. Wszystkie podmioty prezentują się w jednej pieśni o tematyce wielkopostnej.
2. Czas trwania prezentacji do 5 minut.
3. Każda szkoła, parafia, dom kultury może wystawić do przeglądu maksymalnie 3 wykonawców
w każdej z kategorii wiekowej.
4. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub podkład muzyczny (półplayback)
UWAGA
Podkłady muzyczne przesyłamy mailowo, lub na płycie CD
wraz z kartą zgłoszenia do dnia 2 kwietnia 2019r.
 Podkłady muzyczne (opisane –tytuł i wykonawca) proszę dostarczyć na nośnikach CD/DVD lub
pendrive'ach do 2 kwietnia 2019r.
 Uczestnicy, którzy nie dostarczą podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie nie zostaną
dopuszczeni do konkursu (nie dotyczy akompaniamentów „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 6 kwietnia 2019 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach
2. Informacji na temat konkursu udziela kierownik organizacyjny:
Małgorzata Michalczyk - tel. 790 319 822
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 2 kwietnia 2019r. (poczta, e- mail, fax)

zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte.
6.Ostateczny termin na dokonanie zmian w zgłoszeniach to 4 kwietnia 2019r.
§ 6. Nagrody
1. Jury przyznaje w przeglądzie nagrodę Grand Prix za najlepsze wykonanie pieśni.
2. W każdej z kategorii przynana zostanie nagroda główna oraz za drugie i trzecie miejsca (przewidziano
nagrody rzeczowe).
3. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia w każdej kategorii.
4. Dla wszystkich uczestników przeglądu przewidziano dyplomy uczestnictwa.
§7 Uwagi końcowe
1. Osoby biorące po raz kolejny udział w Konkursie nie mogą wykonywać tych samych utworów,
co w latach poprzednich.
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników konkursu i ich opiekunów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. wypadki i szkody powstałe w czasie trwania
konkursu.
3. Ubezpieczenie uczestników należy do jednostki delegującej.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.
5. Godzinowy rozkład przeglądu dostępny będzie 5 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej szkoły –
www.szkola-lipiany.pl
6. ISNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA OBIADU – KOSZT 5ZŁ
(DEKLARACJA NA KARCIE ZGŁOSZENIA ILOŚCI SZTUK OBIADU
- PŁATNOŚĆ W CZASIE REJESTRACJI W BIURZE ORGANIZATORA)

Serdecznie zapraszamy!

