oraz

z a p r a s z a j ą n a:
XVII Przegląd Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina

Regulamin

I. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina
tel./fax (61)813-67-17
e-mail: sekretariat@sp2mosina.edu.pl
oraz
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina
II. UCZESTNICY:

W Przeglądzie mogą brać udział: - soliści oraz zespoły i grupy wokalne.

III. CELE:

·
·
·
·
·
·

Propagowanie i rozpowszechnianie amatorskiej twórczości estradowej.
Inspiracja młodych twórców.
Pomoc w rozwijaniu indywidualności oraz doskonalenie umiejętności twórczych
i wykonawczych młodych talentów.
Stworzenie możliwości konfrontacji osiągnięć w dziedzinie piosenki poszczególnych szkół.
Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Mosina.
Popularyzacja piosenki wśród dzieci i młodzieży.

IV. KATEGORIE WIEKOWE:
·
·
·

·

SOLISTA (KA) KL. I - III
SOLISTA (KA) KL. IV - VI
SOLISTA (KA) KL. VII z oddziałami gimnazjalnymi
ZESPOŁY I GRUPY WOKALNE - podział na szkołę podstawową oraz Kl. VII z oddziałami
gimnazjalnymi

Szkoły liczące od 150 uczniów - 1 przedstawiciel.
Szkoły liczące od 151 do 300 uczniów - 2 przedstawicieli.
Szkoły liczące ponad 300 uczniów - 3 przedstawicieli. (W przypadku remisu w kwalifikacjach
szkolnych zezwala się na dopuszczenie jeszcze jednego uczestnika z danej szkoły.)

V. Ocena:
Jury powołane w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami

•
•
•

•

warunki głosowe
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny
muzykalność

VI. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU:

•
•
•
•
•
•
•

Przegląd odbędzie się 11 czerwca 2018r.
Czas rozpoczęcia przeglądu - godzina 10.00
Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę z akompaniamentem, półplaybackiem lub
a'capella.
Dopuszcza się zaprezentowanie własnych kompozycji.
Nośniki półplaybacków: CD, pendrive, płyta muszą być opisane.
Przyjazd i ubezpieczenie uczestnika - na koszt własny lub szkoły.
W zależności od ilości zgłoszeń - uczestnicy mogą być podzieleni na grupy. O terminie
występu innym niż ww. zostaną poinformowani telefonicznie lub elektronicznie.

0stateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 4 czerwca 2018r.
VII. REPERTUAR:
Uczestnicy przeglądu wykonują obowiązkowo jedna piosenkę w języku polskim lub w języku
obcym.
VIII. POSTAWOWIENIA KOŃCOWE:

•
•
•
•
•
•
•

Organizator zapewnia sprzęt, pomoc techniczną uczestnikom przeglądu.
Uczestnicy są zobowiązani posiadać aktualną legitymacje szkolną.
KARTY ZGŁOSZEŃ WINNY BYĆ WYPEŁNIONE CZYTELNIE I PRZESŁANE DO
ORGANIZATORA DO DNIA 4 CZERWCA 2018r.
Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z ww. przeglądu.
Dane o ilości uczestników zawarte w Karcie Zgłoszeniowej traktowane są jako ostateczne.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku zgłoszeń zespołów i grup wokalnych należy podać konkretną liczbę
uczestników

Koordynator przeglądu: Julia Ogrodnik - Gurzęda

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
XVII PRZEGLĄDU PIOSENKI UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY MOSINA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………..
Grupa wiekowa (klasa)…………………………………………………………………………………………..
Szkoła…………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon…………………………………………………………………………………………………………………..
Opiekun (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………..
Tytuł piosenki………………………………………………………………………………………………………..
Autor tekstu i muzyki……………………………………………………………………………………………
Czas trwania utworu i rodzaj podkładu…………………………………………………………………

Podpis dyrektora
…..........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz podanie danych osobowych na rzecz
XVII Przeglądu Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
…........…...............................................................
(Czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych)

