Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
zaprasza do udziału
w

Konkursie Kolęd i Pastorałek pt. ,,Bóg się rodzi’’
Celem tej artystycznej imprezy jest m.in. propagowanie wśród dzieci
i młodzieży pięknej i bogatej tradycji kolędowania.
Licząc na Wasze zaangażowanie po raz kolejny zapraszamy miłośników śpiewania
kolęd i pastorałek do udziału w/w konkursie.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową.
UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne w następujących grupach
wiekowych:
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
-uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

PRZEBIEG KONKURSU
Uczestnicy wykonują po 1 kolędzie lub pastorałce
Konkurs odbędzie się 13 stycznia godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Ozorkowie.
Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu).

NAGRODY i JURY
Komisja powołana przez organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych
statuetki oraz dyplomy. Nagrodą specjalną będzie udział laureatów
I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych w Koncercie Galowym, który odbędzie się
29 stycznia o godz. 17.00 w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Ozorkowie.
Jury przy ocenie prezentacji będzie brać pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru,
intonację, poziom i wykonanie utworu, ogólny wyraz artystyczny.

UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, pocztą elektroniczną :
mok.ozorkow@poczta.fm, faksem 42 710 31 18 do 5 stycznia 2017r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Bóg się rodzi’’

Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu) ...………………………………………..
.........................................................................................................................................
Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………….....
Tytuł kolędy lub pastorałki
……………………………………….....................……………………………………………
........................................................................................................................................
Czas trwania prezentacji .............................................................................................
Instytucja delegująca wykonawcę(ów)…… …………………………………...………..
........................................................................................................................................
Informacja o wykonawcy do zapowiedzi………………………......................…………
……………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna………………..................……………………………………….
Telefon kontaktowy………......………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 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.

Pieczątka instytucji delegującej

…………………………………………

Podpis opiekuna

…………………………………

