DZIELNICOWY DOM KULTURY
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W

VI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO

„Przegląd piosenki dziecięcej”
REGULAMIN KONKURSU
1. Termin:

25.10.2018 r. godz.10.00

2. Miejsce: Dzielnicowy Dom Kultury

ul. Szymanowskiego 2b
41 – 948 Piekary Śląskie
tel. 32 383 03 30
3. Cele:
 prezentacja i popularyzacja piosenki w wykonaniu dziecięcym,
 konfrontacja dorobku wokalnego młodych osób oraz zespołów,
 wyszukiwanie i promocja młodych talentów.
4. Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej
5. Kategorie wokalne:
 zespoły (maks. 10 osób) - czas prezentacji: do 5 minut
 soliści - czas prezentacji: do 5 minut
Grupy wiekowe:
 kl. I – III szkoły podstawowej
 kl. IV – VI szkoły podstawowej
 kl. VII - VIII szkoły podstawowej
W przypadku grup mieszanych o kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków
zespołu. Podczas konkursu zespoły oraz soliści prezentują piosenki wykonane wraz z
akompaniamentem.

Uwagi:
•

w konkursie mogą być wykonywane piosenki tylko w języku polskim; repertuar dowolny,

•

utwory/podkłady (nagrane na płytach CD lub pamięci zewnętrznej, najlepiej format mp3) muszą
być dostarczone organizatorowi do 18 października 2018 r.

•

kwestie sporne rozwiązuje organizator,

•

czas wykonania podany w danej kategorii będzie skrupulatnie przestrzegany (jest to ważne dla
sprawnego przebiegu imprezy), maksymalny czas występu: 7 minut,

•

w sytuacji, gdy zgłoszeń do udziału w danej grupie wiekowej będzie mniej niż 4, wykonawcy będą
rywalizowali w jednej grupie.

6. Zgłoszenia należy przekazać pisemnie do
•

18 października 2018 r.

na adres: Dzielnicowy Dom Kultury ul. Szymanowskiego 2b, 41-948 Piekary
Śląskie

•

lub mailowo na adres: instruktorzy@ddkpiekary.com.pl

7. Opiekun uczestnika zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia formularza
zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w wymaganym terminie.
8. Uwagi końcowe:
Jury złożone z 3 osób oceniać będzie zespoły i solistów wg kryteriów:
•

dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców,

•

staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja wokalna),

•

walory głosowe,

•

muzykalność,

•

ogólna prezentacja oraz wyraz artystyczny: w tym strój, dodatkowy układ
choreograficzny itp.

Każdy z członków jury może przyznać 2 dodatkowe punkty za szczególne wrażenia
artystyczne. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Bliższych informacji udzielają instruktorzy Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce
Wielkiej przy ul. Szymanowskiego 2b, tel. 32 383 03 30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Czekają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki!

