Parafiada Regionalna 2012

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ
„DZIECI I MŁODZIEś ŚPIEWAJĄ
- BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II”

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 kl. IV–VI i Gimnazjalnych.

Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•
•
•

podnoszenie kultury muzycznej w róŜnych grupach wiekowych,
upowszechnianie i rozwijanie śpiewu solowego,
kultywowanie tradycji ludowej w naszym regionie,
międzyszkolna integracja uczniów,
kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności,
wyszukiwanie młodych talentów,
popularyzacja śpiewania pieśni i piosenek religijnych,
pobudzanie do aktywności twórczej dzieci i młodzieŜy

Warunki uczestnictwa:
1. Jedna placówka moŜe zgłosić do udziału w konkursie dwóch solistów i dwa
małe zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (do 5 osób).
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:
Data i godzina konkursu zostanie podana do 1 maja 2012 roku na stronie internetowej
organizatora: http://parafia.myszyniec.pl

Zasady konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
o soliści,
o zespoły wokalne i wokalno instrumentalne.
2. KaŜdy z wykonawców prezentuje dwie dowolnie wybrane przez siebie piosenki
o tematyce religijnej.
3. Występom powinien towarzyszyć podkład muzyczny (nagranie na płycie CD –
zabezpieczone w zakresie własnym przez wykonawcę) lub własny
akompaniament.
4. Piosenka moŜe być wykonana wyłącznie w języku polskim.
5. Nie dopuszcza się moŜliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkładu
wraz z wokalem).
6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA SPRZĘT AUDIO KONIECZNY DO
ODTWORZENIA PODKŁADU MUZYCZNEGO.

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.
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Nagrody:
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a
dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe.

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

SOBIE
PRAWO
DO
ORGANIZATOR
ZASTRZEGA
REGULAMINU I OSTATECZNEJ JEGO INTERPRETACJI.

ZMIANY

UCZESTNICY DOJEśDśAJĄ NA KOSZT WŁASNY LUB INSTYTUCJI
DELEGUJĄCEJ.
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