Regulamin
VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu”

I.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

II.

Cel konkursu:
1. Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji kolędowania, ukazanie piękna kolęd i pastorałek.
2. Integrowanie dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Spytkowice.
3. Rozszerzenie współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją i opieką osób niepełnosprawnych.
4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
5. Podtrzymanie świątecznej atmosfery.

III. Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą brać udział soliści, duety i zespoły w następujących grupach wiekowych:
- I gr. wiekowa – przedszkola, kl. „O”,
- II gr. wiekowa – kl. I – III
- III gr. wiekowa – kl. IV-V
- IV gr. wiekowa – gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej
- V gr. wiekowa - osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
1a. O przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek większości uczestników.
1b. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe.
2. Każdy uczestnik przygotowuje jedną kolędę lub pastorałkę, akompaniament na żywo lub podkład
muzyczny.
3. Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na płycie CD.
4. Na płycie CD powinien znajdować się tylko utwór przeznaczony do prezentacji.
5. Płyta CD powinna być opisana (tytuł utworu, autor, imię i nazwisko uczestnika).
6. Czas trwania nie może przekroczyć 7 min.
7. Zgłoszenia wykonawców dokonuje opiekun lub rodzic na karcie zgłoszenia załączonej do regulaminu.
8. Laureaci z I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
IV. Kryteria oceny:
1. Opanowanie pamięciowe tekstu i melodii.
2. Czystość wykonania.
3. Umiejętności wokalne i muzykalność uczestników.
4. Ogólne wrażenie.
V. Terminy
1. Zgłoszenia należy składać/nadsyłać do 15 stycznia 2018r
2. Przegląd odbędzie się w sali WDK Spytkowice 20 stycznia 2018r. o godz. 1000.
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
w tym również wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne
utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa
w przeglądzie oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji przeglądu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm). Uczestnicy
Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich
wynikach do celów związanych z konkursem.
2. Kolejność występów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gokspytkowice.pl.

