Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
zaprasza do udziału
w IX Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek
,,Anielskie Śpiewanie”
REGULAMIN
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 7 stycznia 2018 roku w Domu Kultury
w Woli Gułowskiej. Początek godz.10.00.
2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz zespoły wokalne lub wokalnoinstrumentalne z terenu powiatu łukowskiego.
3. Każdy z wykonawców (solista lub zespół) wykonuje tylko jeden utwór.
Maksymalny czas występu – 3 minuty.
4. Organizator umożliwia podłączenie instrumentów do nagłośnienia i odtworzenie
podkładu muzycznego.
5. Uczestnicy będą oceniani w ramach podziału na następujące kategorie:
 szkoła podstawowa kl. I-III - soliści
 szkoła podstawowa kl. I-III - zespoły
 szkoła podstawowa kl. IV-VI - soliści
 szkoła podstawowa kl. IV-VI - zespoły
 szkoła podstawowa klasa VII oraz gimnazjum - soliści
 szkoła podstawowa klasa VII oraz gimnazjum – zespoły

6. Spośród uczestników występujących w kategorii przedszkole: soliści oraz zespoły
Jury nie wyłoni zwycięzców. Występy w tych kategoriach będą miały charakter
przeglądu.
7. Oceny występów dokona powołane przez organizatora jury. Decyzja jury jest
ostateczna.
8. Jury wyłoni trzy najlepsze prezentacje w każdej kategorii. Laureaci otrzymają
nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa w imprezie.
9.Jury ma prawo odstąpić od przyznania określonej w pkt.8 liczby nagród .
10. Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać w dniach 5 grudnia godz. 10.00 do 22
grudnia godz.12.00 2017 r. osobiście – w Domu Kultury w Woli Gułowskiej, pocztą
elektroniczną na adres: muzeum@kleeberczycy.pl lub pod nr tel. 25 755 02 15,
500 229 774
11. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
•
•
•
•
•

imię i nazwisko wykonawcy lub skład zespołu
imię, nazwisko, nr telefonu instruktora/opiekuna
nazwę szkoły, klasę
tytuł utworu
czas trwania utworu (maksymalnie 3 minuty)

12. Złożenie w siedzibie organizatora wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia,
zgłoszenie drogą elektroniczną lub telefoniczną jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników do 50
występów łącznie we wszystkich kategoriach. O możliwości występu w konkursie
zadecyduje kolejność zgłoszenia.
14. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu.

