REGULAMIN XV KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2020
pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
TERMIN: 31 stycznia 2020 r. - godz. 10.00
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Reptowie, Reptowo 96 A, 73 -108 Kobylanka
CELE KONKURSU:
- popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych,
- rozwijanie uczniów utalentowanych wokalnie,
- wymiana doświadczeń poprzez integrację uczestników i instruktorów,
- promowanie szkół, placówek, instytucji kultury i parafii .
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs Kolęd i Pastorałek przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy, pastorałki lub
piosenki bożonarodzeniowej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minuty.
4. W konkursie mogą wziąć udział soliści w 4 kategoriach wiekowych ( według rocznika):
• Kategoria I (od 6 - 10 lat) - rocznik 2010 - 2014
• Kategoria II (od 11 - 14 lat) - rocznik 2006 - 2009
• Kategoria III (od 15 - 19 lat) - rocznik 2001 - 2005
5. Do każdej kategorii szkoła lub placówka wystawia maksymalnie 3 solistów.
6. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów.
7. Uczestnicy poprzedniej edycji zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
8. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub półplayback (płyta CD lub pendrive).
9. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
10. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami
(prawo do wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich odpowiadają uczestnicy
Festiwalu.
REGULAMIN JURY
1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami konkursu.
2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
3. Oceny członków jury są tajne.
4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
KRYTERIA OCENY:
Podczas prezentacji uczestników konkursu Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
umiejętności wokalne, dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 27.01.2020 r. (karty po terminie nie będą brane po uwagę).
Zgłoszenia jako skany należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: konkurs@szczecinska.eu w tytule z
dopiskiem: Konkurs Kolęd 2020 lub jako formularz poprzez stronę www.szczecinska.eu .Wszystkich
dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Adam Zarzecki – tel. 607 741 354

KARTA UCZESTNICTWA
XV Konkurs Kolęd i Pastorałek - 31.01.2020 r.

1. Nazwisko i imię:

2. Data urodzenia:
3. Kategoria (podkreśl odpowiednią kategorię - według roku urodzenia uczestnika):
• Kategoria I (od 6 - 10 lat) - rocznik 2010 - 2014
• Kategoria II (od 11 - 14 lat) - rocznik 2006 - 2009
• Kategoria III (od 15 - 19 lat) - rocznik 2001 - 2005

4. Repertuar:

1.

5. Rodzaj akompaniamentu:

6. Placówka patronująca:

7. Nazwisko i imię instruktora (telefon, e-mail):

8. Wymagania techniczne:

Program XV Konkursu Kolęd i Pastorałek 2020
Czwartek - 31.01.2020 r.

Godz.9.00 – 9.50 - Potwierdzenie przybycia i możliwość próby z akustykiem.
Godz.10.00 - Rozpoczęcie XV Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Godz.10.15 -13.30 - Przesłuchanie solistów w kategorii I i II.
Godz.14.00 - Ogłoszenie laureatów konkursu w kategorii I i II.
Godz.14.15 - 17.00 - Przesłuchania solistów w kategorii III.
Godz.17.30 - Ogłoszenie laureatów konkursu w kategorii III.

