REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI – NUTY PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE
I. CELE FESTIWALU:
1. Promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.
2. Prezentacja uzdolnień muzycznych uczniów.
3. Propagowanie wartościowego repertuaru wokalnego.
4. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły
i środowiska.
5. Szukanie i prezentacja talentów i uzdolnień muzycznych uczniów.
6. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród
uczniów.
II. UCZESTNICY
1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych
z powiatu chełmińskiego. Każda szkoła może zgłosić po 3 wykonawców (solistów/
zespoły).
2. Uczestnicy występują w jednej kategorii wiekowej – szkoła podstawowa.
3. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić w kategorii solistów lub członek tylko jednego
zespołu.
4.
W
skład
zespołu
mogą
wchodzić
uczniowie
różnych
klas.
5. Każdy solista lub zespół prezentuje jedną piosenkę o tematyce związanej z
motywem
przewodnim
festiwalu
–
przyjaźnią
i/lub
miłością.
6. Każda piosenka musi być wykonywana z podkładem muzycznym lub z własnym
akompaniamentem na dowolnym instrumencie. Akompaniatorem może być dowolna
osoba.
7. Przed rozpoczęciem festiwalu odbywa się próba mikrofonowa, w czasie której
uczestnicy prezentują swoje piosenki i otrzymują wskazówki metodyczne od
instruktorów muzycznych, mające na celu wyeliminowanie ewentualnie popełnionych
błędów oraz otrzymują propozycje uatrakcyjnienia wykonywanego utworu
muzycznego. Obecność na próbie mikrofonowej jest obowiązkowa i decyduje o
dopuszczeniu solisty lub zespołu do udziału w festiwalu.
8. Uczestnicy reprezentujący daną szkołę zgłaszają różne utwory – piosenki nie mogą
się dublować.
9. Każdy uczestnik festiwalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić
kartę zgłoszenia i przekazać ją Organizatorowi festiwalu w wyznaczonym terminie.

III. JURY
1. Uczestnicy festiwalu są oceniani przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzą
dyrekcja szkoły, nauczyciele z różnych szkół oraz przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego.
2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• intonacja,
• aranżacja,
• ogólne wrażenie artystyczne.
3. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.
IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Festiwal odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora, tj. 14 lutego
2019 r.:
- o godzinie 9.00 rozpoczyna się próba mikrofonowa,
- o godzinie 10.00 rozpoczyna się festiwal.
2. Festiwal odbywa się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.
3. Kartę zgłoszenia uczestników oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka
należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie w nieprzekraczalnym
terminie do 1 lutego 2019 r.
4. Jednocześnie prosimy o przesłanie do 5 lutego podkładów muzycznych na adres email: krzys-misiek@tlen.pl
V. NAGRODY
1. Dla wykonawców którzy zdobędą miejsca I-III przewidziano dyplomy i
pamiątkowe statuetki.
2. Dla pozostałych uczestników festiwalu przewidziano dyplomy oraz drobne
upominki.
Organizatorzy: E. Klein-Sankiewicz, A. Szpankiewicz, A. Nowak, A. Baryło,
K. Stronikowski, A, Grzyb, A. Gładkowski

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Szkołę Podstawową nr 4 w Chełmnie
wizerunku mojego dziecka …...................................................................................
utrwalonego podczas VI edycji międzyszkolnego konkursu „Śpiewaj razem
z nami – Nuty przyjaźni i miłości”, w dniu 14.02.2019 r. którego był/a
uczestnikiem, na stronie internetowej szkoły w celu przedstawienia relacji
z konkursu oraz ogłoszenia wyników.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

....................................
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIOWA

….........................................
(podpis osoby wyrażającej zgodę)

UCZESTNIKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI
ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI – NUTY PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI
1.Szkoła zgłaszająca uczestników…...............................................................................
2. Wykonawcy
Imię i nazwisko

Kategoria
wiekowa/
klasa

Solista/ zespół

Tytuł piosenki

3. Rodzaj akompaniamentu:
4. Wymagania techniczne
.........................................................................................................................................

……………................................................
data i podpis Dyrektora Szkoły
lub osoby wyznaczonej przez Dyrektora

