IV FESTIWAL
„DZIECIĘCE KOLĘDOWANIE W STALOWEJ WOLI”
2019
REGULAMIN
ORGANIZATOR FESTIWALU:
* Stalowowolskie Stowarzyszenie „Dziecięce muzykowanie”
WSPÓŁORGANIZATORZY FESTIWALU:
* Komisja Międzyzakładowa MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej
Woli
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli
MIEJSCE FESTIWALU:
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli (Aula), ul. 1-go Sierpnia 26
CEL FESTIWALU:
* prezentacja tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz bożonarodzeniowych piosenek
* promocja polskiej kultury i tradycji nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia
* realizacja działalności oświatowo – kulturalnej poprzez propagowanie muzykowania
i kreatywności małych dzieci
WARUNKI UCZESTNICTWA:
* Festiwal ma formułę konkursu, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat
z terenu województwa podkarpackiego
* zapraszamy solistów, zespoły wokalne (do 5 osób), wokalno-instrumentalne (do 10 osób)
* każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę bożonarodzeniową
* akompaniament zapewnia uczestnik
* każda placówka (przedszkole, szkoła, dom kultury, parafia, stowarzyszenie, inne
organizacje, a także osoby niezrzeszone) może zgłosić na Festiwal tylko jednego wykonawcę:
solistę lub zespół w danej kategorii wiekowej :
I kategoria

3-4 latki

II kategoria

5-6 latki

lub dwóch wykonawców w wybranej kategorii
* wszyscy laureaci i uczestnicy na zakończenie Festiwalu wykonają kolędę „Przybieżeli
do Betlejem", która jest zamieszczona na stronie internetowej współorganizatora Festiwalu:
http://www.oswiata-s-stalowawola.pl/, opiekunów artystycznych prosimy o zapoznanie
dzieci z tym utworem
* należy terminowo doręczyć Kartę Zgłoszenia
* w trakcie Festiwalu dzieci pozostają pod opieką swoich nauczycieli lub rodziców
KRYTERIA OCENY:
* dobór repertuaru
* muzykalność i warunki głosowe wykonawców
* ogólny wyraz artystyczny

MIEJSCE I CZAS:
* Festiwal odbywa się w dniach 23-24 stycznia 2019r. (środa-czwartek) w Auli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli
Środa: 23 stycznia 2019r.
10.00 – 12.00 przesłuchania konkursowe cz. I
12.00 – 13.00 przerwa
13.00 – 15.30 przesłuchania konkursowe cz. II
Czwartek: 24 stycznia 2019r.
13.00 – 15.00 - FINAŁ
* ogłoszenie werdyktu Jury
* wręczenie nagród
* koncert laureatów
* wspólne wykonanie piosenki finałowej przez wszystkich uczestników Festiwalu
ZGŁOSZENIA:
*wypełnioną czytelnie Kartę Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 11 stycznia
2019r.
* Karta Zgłoszenia stanowi załącznik Regulaminu
Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową i elektroniczną (skan karty).
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
* obsługę akustyczną , pianino, odtwarzacz cd
* przychylne, profesjonalne Jury powołane przez Organizatora, składające się
z doświadczonych pedagogów i muzyków,
* Jury ocenia i przyznaje uczestnikom Festiwalu dyplomy i nagrody za 1,2,3 miejsce oraz
wyróżnienia w danej kategorii wiekowej,
*Organizatorzy Festiwalu przyznają wszystkim wykonawcom dyplomy za udział oraz mogą
ustanowić dodatkowe dyplomy i nagrody Organizatora,
* Jury może przyznać nagrodę GRAND PRIX,
* radosną atmosferę i upominek dla każdego wykonawcy.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Festiwalu:
Marzena Kardasińska
tel. 792 243 878
e-mail: solidarnoscpo@wp.pl
Nasz adres:
Stalowowolskie Stowarzyszenie „Dziecięce muzykowanie”
ul. 1 Sierpnia 26
37 – 450 Stalowa Wola
e-mail: solidarnoscpo@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
IV FESTIWAL „DZIECIĘCE KOLĘDOWANIE W STALOWEJ WOLI”
2019
1. Imię i nazwisko solisty, imiona i nazwiska wykonawców lub nazwa zespołu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Wiek, kategoria wiekowa:
.............................................................................
.............................................................................
3. Instytucja patronująca, adres, telefon:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Opiekun artystyczny:
...............................................................................
5. Tytuł wykonywanego utworu:
................................................................................................................................................................
6. Rodzaj akompaniamentu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Osoba/osoby sprawujące opiekę na dzieckiem/dziećmi w czasie Festiwalu, numer telefonu
kontaktowego:
................................,...............................................
…............................................................................
8. Organizator Festiwalu uznaje, iż każdy uczestnik wysyłając zgłoszenie oraz biorąc udział
w przesłuchaniach i koncercie laureatów wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora
Festiwalu jego wizerunkiem oraz wykonaniem zarejestrowanym audio i video podczas Festiwalu,
akceptuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu (w tym na
umieszczenie ich na stronach internetowych), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji
drogą elektroniczną.
9. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.

…...........................................

….................................

