I Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Gloria ”
KIELCE 25.I.2014

Regulamin
ORGANIZATORZY:


Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach



Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach



Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach

ZASIĘG KONKURSU:
Konkurs kolęd i pastorałek „Gloria” adresowany jest do uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego
(szkoły, domy kultury, kluby, placówki wychoania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni).
TERMIN:
25.I.2014r.

godz. 9:00

MIEJSCE:


Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a

KATEGORIE WIEKOWE:


I kategoria zespoły wokalne (max..wiek uczestnika 23 lata)



II kategoria do 9 lat



III kategoria 10 – 13 lat



IV kategoria 14 – 16 lat



V kategoria 17 – 23 lat

CELE KONKURSU:
1.

Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.

2.

Poszerzanie wiedzy na temat tradycji Bożego Narodzenia.

3.

Integracja ośrodków kultury z regionu świętokrzyskiego.

4.

Promocja młodych wokalistów.

OCENY I NAGRODY:
1.

Prezentacji uczestników oceni jury złożone z muzyków, nauczycieli śpiewu i dziennikarzy.

2.

Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: warsztat wokalny, interpretacja utworu, wyraz
artystyczny, dobór repertuaru oraz aranżacja.

3.

Występy poszczególnych wykonawców oceniane będą według skali od 0 do 25 punktów. Punktacja końcowa
będzie podana do wiadomości uczestników( na życzenie)

4.

Jury przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie wyróżnienia
i nagrody specjalne.

5.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas ceremonii wręczenia nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia solisty lub zespołu (do pobrania na stronie internetowej
MDK www.mdkkielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2014r. na adres Młodzieżowego Domu
Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a 25-514 Kielce z dopiskiem konkurs „Gloria” (decyduje data wpływu zgłoszenia)
lub e-mailem na adres konkursgloria@mdkkielce.pl oraz uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od
każdego uczestnika konkursu (płatne bezpośrednio przed występem).

2.

Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej konkursu najpóźniej do
17.I.2013r.

3.

Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim (maksymalny czas prezentacji 5 min) z
towarzyszeniem półplaybacku nagranego na płycie CD (format mp3 lub CD audio).

4.

Organizatorzy dopuszczają możliwość wykorzystania akompaniamentu instrumentalnego na żywo, maksymalnie
jeden instrument. Do dyspozycji uczestników będzie pianino elektryczne.

5.

Soliści mogą być równolegle członkami zespołów wokalnych (bez konieczności wnoszenia podwójnej opłaty
wpisowej).

6.

W skład zespołu wokalnego może wchodzić maksymalnie sześć osób.

7.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.

8.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego podczas konkursu
(do wykorzystania - telewizja, radio, Internet, prasa).

9.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

