Regulamin Rodzinnego Konkursu Pieśni Patriotycznej pt. :
„My dla Niepodległej”
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży
Uzdolnionej, podczas festynu organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury, w ramach
obchodów Święta Kielc.
2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce.
3. Celem Konkursu jest:
•

aktywny udział w wydarzeniach związanych z obchodami 100- lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości
zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
przywrócenie pamięci o niektórych zapomnianych już, polskich pieśniach i piosenkach
patriotycznych,
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju

•
•
•

4. Uczestnikami konkursu są rodzinne grupy wokalne (od 2 do 5 osób z jednej rodziny),
którzy wykonają z akompaniamentem gitary jedną, wybraną z załączonej listy pieśń
patriotyczną .
5. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w dniu konkursu, w punkcie informacyjnym,
w pobliżu Muszli Koncertowej Parku Miejskiego, podczas trwania festynu.
Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe śpiewniki.
6. Termin i miejsce konkursu:
23.06.2018r. sobota, obchody Święta Kielc, Muszla Koncertowa Parku Miejskiego
7.

Przebieg konkursu:
• Przyjmowanie zgłoszeń w godz. 12- 15.30
• Wybór repertuaru, próby wokalne pod kierunkiem trenerów godz. 15.30- 15.50
• Przesłuchania konkursowe od godz. 16
• Ocena Jury- publiczności zgromadzonej w Parku ok. godz. 17
• Wręczenie dyplomów i nagród.

8. Kryterium oceny jury stanowić będzie:

• Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
• Wrażenie artystyczne
• Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

9. Dodatkowe informacje i uwagi końcowe:
• Organizator zapewnia nagłośnienie oraz akompaniament gitary
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w prasie, radiu, telewizji, internecie.
• Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
• Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu.
11. Zakup nagród, dyplomów, śpiewnika i statuetek sfinansowano ze środków Urzędu
Miasta Kielce.

Informacji udziela Renata Irska w godz.9:00-14:00 tel. 41 36 76 650

