REGULAMIN
II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI FILMOWEJ
„Piosenki z ekranu”
26.02.2020r.

I.








II.

CELE KONKURSU
rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych uczniów oraz dorobku artystycznego,
popularyzacja piosenek z bajek, filmów oraz musicali,
wyłonienie utalentowanych uczniów,
zachęcenie do pracy twórczej w zakresie muzyki,
rozwijanie talentów estradowych,
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

III.

WARUNKI KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i Zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej
http://sp3.ciechocinek.pl
i przesłać do dnia 21.02.2020r. drogą elektroniczną na adres:
sarah891@wp.pl pod dopiskiem „II Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej”.
 Dokumenty niewłaściwie wypełnione, niepodpisane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod
uwagę.
2. Każdy uczestnik przesyła gotowy podkład muzyczny na adres e-mail: sarah891@wp.pl do dnia
21.02.2020r. W treści proszę wpisać „II Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej”, Imię i nazwisko,
kategoria, oraz placówkę delegującą.
 Przesłane podkłady muzyczne nie mogą mieć nagranego wokalu, oraz chórków.
 Dodatkowo każdy uczestnik w dniu konkursu zabiera ze sobą zgrany na pendrive swój podkład
muzyczny, opisany imieniem i nazwiskiem/nazwą zespołu, tytułem utworu. Maksymalnie można
użyć jednego instrumentu akompaniującego w przypadku akompaniamentu na żywo. Przygrywać
może opiekun/nauczyciel.
3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:






Klasy I-III SOLIŚCI
Klasy IV-VI SOLIŚCI
Klasy VII-VIII SOLIŚCI
Klasy I-III ZESPOŁY WOKALNE
Klasy IV-VIII ZESPOŁY WOKALNE

4. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 solistów, oraz 2 zespoły
wokalne po jednym na każdą kategorię wiekową. Duety są liczone jako zespół.
 Nie przewiduje się ograniczenia ilości osób w zespołach.
5. Łączny czas trwania utworu nie może przekraczać 5 minut.
6. Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór filmowy (piosenki z bajek, baśni, filmów dla
dzieci i młodzieży lub musicali).
7. Organizator ustala kolejność występów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/połączenia kategorii wiekowych.
9. Oceny wykonań uczestników w każdej kategorii wiekowej dokona powołane przez organizatorów
wykwalifikowane Jury. Postanowienia będą ostateczne.
10. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
11. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
IV.

TERMIN I MIEJSCE

Konkurs odbędzie się 26.02.2020 r. o godz. 10.00 – Kino „Zdrój” w Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku, ul. Żelazna 5.
V.

KRYTERIA OCENY

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:






VI.

Zdolności wokalne i stopień trudności
Dobór repertuaru
Ogólny wyraz artystyczny (kostiumy)
Umuzykalnienie, dykcja i interpretacja
Zdolności aktorskie
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym oraz pianinem cyfrowym.
2. Dla uczestników konkursu, oraz ich opiekunów przewidziany jest słodki poczęstunek, kawa,
herbata i napoje.
3. Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu p. Sandra Wesołowska
(660-020-200) oraz p. Monika Kosacka – Mińkowska (663-661-501).

