Parafiada Regionalna 2012

REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI LUDOWEJ
„LEĆ GŁOSIE PO ROSIE”

Organizator:
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu i Szkolne Koło Caritas przy Zespole
Szkół Powiatowych w Myszyńcu im. Ks. Adama Bargielskiego

Adresaci:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zaangaŜowane w działania
kulturotwórcze, dla których folklor, dzięki budowaniu więzi społecznych, jest godnym
pielęgnowania elementem kultury. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie,
dla których muzyka ludowa jest sposobem na odnajdywanie korzeni, daje poczucie
przynaleŜności do grupy, ziemi i języka, a jej wykonywanie daje radość. W konkursie
mogą wziąć udział amatorskie grupy śpiewacze, zespoły regionalne oraz indywidualni
wykonawcy.
Cele konkursu:
1. Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji śpiewu ludowego i muzyki
2. Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieŜy
3. Integracja środowisk animatorów folkloru
4. Popularyzacja pieśni ludowych.
Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału zapraszamy wykonawców w kategoriach:
a) soliści
b) duety
c) grupy śpiewacze do 10 osób
d) chóry powyŜej 10 osób
w dwóch przedziałach wiekowych:
1) dzieci - do 15 lat
2) MłodzieŜ powyŜej 15 lat
2. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty
zgłoszenia do 31 marca 2012 roku drogą e-mailową na podany niŜej adres:
parafiadaregionalna.myszyniec@op.pl
3. Karta zgłoszenia została zamieszczona w załączniku do regulaminu
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Termin:
Konkurs zostanie przeprowadzony 1 czerwca. Godzina zostanie podana do 1 maja
2012 roku na stronie internetowej organizatora: http://parafia.myszyniec.pl

Zasady konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu a'cappella lub z akompaniamentem dwóch
dowolnych pieśni ludowych. Mogą to być utwory pochodzące z róŜnych
regionów polski.

Jury:
o
o

komisję konkursową powołuje organizator,
decyzja komisji jest ostateczna i niepodwaŜalna.

Kryteria oceny:
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
o
o
o
o
o
o
o

zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
dobór repertuaru do moŜliwości wiekowych i wokalnych wykonawcy,
ogólny wyraz artystyczny,
stopień trudności prezentowanego utworu,
umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy,
emisja głosu,
dykcja.

Nagrody:
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a
dla najlepszych w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.
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WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W PARAFIADZIE
REGIONALNEJ 2012 W MYSZYŃCU SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA
SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ
ORGANIZATORA "PARAFIADA REGIONALNA 2012" W ZAKŁADCE
"INFORMACJE OGÓLNE".
ZAWODNICY
PRZYSTĘPUJĄC
DO
ZAWODÓW
WYRAśAJĄ
AUTOMATYCZNIE
ZGODĘ
NA
PODANIE
DO
PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA, JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ ONI
W GRONIE LAUREATÓW.
WSZELKIE
KWESTIE
ORGANIZATOR.

SPORNE

ROZSTRZYGA

WYŁĄCZNIE

ORGANIZATOR
ZASTRZEGA
SOBIE
PRAWO
DO
REGULAMINU I OSTATECZNEJ JEGO INTERPRETACJI.

ZMIANY

UCZESTNICY DOJEśDśAJĄ NA KOSZT WŁASNY LUB INSTYTUCJI
DELEGUJĄCEJ.
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