REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ
,,Rozszumiały się wierzby płaczące”
1. Termin i miejsce – 7 listopada 2015, godz. 11.00,
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie.

2. Cele przeglądu:
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,
- rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej,
- kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę
- konfrontacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

3. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie

4. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne w
następujących
kategoriach wiekowych:
- klasy IV-VI
- gimnazjum
- młodzież ponadgimnazjalna
b) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej
c) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób
towarzyszących lub podkładzie muzycznym (pół - playback),
d) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem
pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje (np. Szkoły, Domy
Kultury).

5. Ocena uczestników:
Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Ogólne kryteria oceny:
- dobór repertuaru

- umiejętności wokalne
- ogólny wyraz artystyczny.

6. Nagrody:
Jury w poszczególnych kategoriach przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Placówki delegujące wykonawców otrzymają pamiątkowe dyplomy.

7.Sprawy różne :
- organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania: odtwarzacz CD.

8 Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26.10.2015 roku na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie ul. Wyszyńskiego 43a
z dopiskiem Przegląd Piosenki Patriotycznej ,,Rozszumiały się wierzby
płaczące’’ e-mailem :mok.ozorkow@poczta.fm, bądź faksem: 42 710 31 18
Osoba odpowiedzialna za organizację przeglądu: Małgorzata Eljasik- instruktor
9. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu zawartych w zgłoszeniu.

ZAPRASZAMY !!!

Karta zgłoszeniowa
Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej
,,Rozszumiały się wierzby płaczące’’
7 listopada 2015r godz. 11.00
Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Tytuł wykonywanego utworu
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Czas prezentacji
……………………………………………………………………..
Osoba odpowiedzialna za wykonawcę oraz telefon kontaktowy
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Instytucja delegująca
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ninieszym formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją
Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity Dz U z dn. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami.

