V Przegląd Piosenki Patriotycznej
„BOGURODZICA”
●

ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie
 WSPÓŁORGANIZATORZY:
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
● TERMIN
19 listopada 2017 roku – niedziela, godz. 15.00
 MIEJSCE
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
● CELE PRZEGLĄDU
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,
- rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i
miejscowości w której żyjemy,
- nauka historii poprzez piosenkę oraz jej związek z dziejami i wydarzeniami historycznymi,
- konfrontacje umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.
● REGULAMIN PRZEGLĄDU
W Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły wokalne do kwartetu włącznie.
Przegląd przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria - klasy I - IV
- II kategoria - klasy od V - wszystkie klasy Gimnazjum
- III kategoria - młodzież ponadgimnazjalna do 20 roku życia.
a) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej lub związanej z
umiłowaniem Ojczyzny, regionu, miejscowości – obowiązkowo w języku polskim,
b) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osoby towarzyszącej lub
przy podkładzie muzycznym (pół - playback),
c) każdy uczestnik może występować tylko w jednym podmiocie muzycznym czyli jako
solista lub członek zespołu,
d) płyty lub inne nośniki z nagranym podkładem winny zostać dostarczone do akustyka na
godzinę przed rozpoczęciem Przeglądu.
Dane techniczne:
 Podkład muzyczny powinien być na płycie CD lub nośniku danych pendrive.
 Podkłady instrumentalne bez partii wokalnych /możliwy wgrany 2, 3 głos/.
 Płyta opisana: wykonawca, tytuły piosenki, czas trwania.
Zgłaszający się do Przeglądu zobowiązani są nadesłać zgłoszenie do Gminnego Ośrodka
Kultury 63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 - na załączonej Karcie Zgłoszenia lub przez
Internet na adres gok@jaraczewo.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 listopada 2017r.

1. Powołane przez Organizatorów Przeglądu JURY kierować się będzie następującymi
kryteriami:
- dobór repertuaru i oryginalność (zgodność z celem Przeglądu),
- interpretacja, umiejętności warsztatowe i wokalne, emisja głosu, dykcja itp.
- ogólny wyraz artystyczny – prezencja, osobowość sceniczna.
2. Nagrody:
 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa. W każdej kategorii
zostanie przyznane pierwsze miejsce – nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatorów i Współorganizatorów oraz wyróżnienia według uznania Jury.
Postanowienia końcowe







Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt instytucji delegującej
oraz zapewniają ubezpieczenie we własnym zakresie.
Organizator nie bierze obowiązku wypełnienia formalności związanych z wymogami prawa
autorskiego.
Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do
nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich
dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie Przeglądu. Wyrażają też zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych oraz zamieszczanie fotografii uczestnika na stronie
internetowej Organizatora oraz w prasie.
Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku
Wszelkie decyzje w sprawach regulaminowych i organizacyjnych posiada dyrektor
Przeglądu – Dyrektor GOK w Jaraczewie.
Biuro Organizacyjne Przeglądu
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 4
63-233 JARACZEWO
tel. 62 740 8032
www.gok.jaraczewo.pl
gok@jaraczewo.pl

