REGULAMIN
VII Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA”
Organizator:
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie
Termin
2 maja 2017 roku godz.15.00
Miejsce
Scena plenerowa - Park im. Powstańców Wlkp. w Jaraczewie
Cele Przeglądu
- popularyzacja piosenek dla dzieci
- umożliwienie publicznej konfrontacji i prezentacji osiągnięć najmłodszych artystów
- pomoc w rozwijaniu kwalifikacji artystycznych
- wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów i nauczycieli
- nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi wykonawcami
Warunki uczestnictwa
W Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści duety oraz zespoły wokalne, do kwartetu
włącznie, którzy mieszkają na terenie Gminy Jaraczewo i wykonają jedną piosenkę z
repertuaru dziecięcego w języku polskim.
Przegląd przeprowadzony zostanie w jednej kategorii wiekowej:
- ( dzieci w wieku przedszkolnym )
Zgłaszający się do Przeglądu zobowiązani są nadesłać zgłoszenie do Gminnego Ośrodka
Kultury 63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 - na załączonej Karcie Zgłoszenia lub na adres
e-mail: gok@jaraczewo.pl
- Termin

1.

nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2017r.

Przebieg Przeglądu
Uczestnicy wykonają zgłoszoną piosenkę przy akompaniamencie podkładu
muzycznego z PENDRIVE, akompaniamencie własnym lub a’capella.
Uczestnicy Przeglądu spotykają się przy Pomniku w Jaraczewie o godz. 14:00 w celu
uczczenia "Święta Flagi"
Przegląd rozpocznie się o godz. 15.00 na Scenie Plenerowej w Parku im.
Powstańców Wlkp. w Jaraczewie
Jury
Do oceny wykonawców zostanie powołane Jury, które oceniać będzie wykonawców
wg następujących kryteriów:
- umiejętności wokalne
- dobór repertuaru
- interpretacja
- prezencja sceniczna

Nagrody
- Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe
upominki
- Zwycięzca otrzyma „ZŁOTĄ NUTKĘ” Przeglądu Piosenki Przedszkolnej






Postanowienia końcowe
Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt instytucji
delegującej.
Organizator nie bierze obowiązku wypełnienia formalności związanych z wymogami
prawa autorskiego
Materiał zarejestrowany podczas trwania przeglądu jest własnością Przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego
publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji materiałów, bez
wypłacania honorariów.
Wszelkie decyzje w sprawach regulaminowych i organizacyjnych posiada Dyrektor
Przeglądu - Dyrektor GOK Jaraczewo

Biuro Organizacyjne Przeglądu
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 4
63-233 JARACZEWO
tel. 62 740 8032
www.gok.jaraczewo.pl
gok@jaraczewo.pl

