IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Papieskiej

„Chcemy iść drogą Twą już do końca”

23 maja 2016 r.
Chcemy iść drogą Twą już do końca.
Drogowskazem przecież dla nas jesteś Ty.
Pamiętamy by wymagać wciąż od siebie,
A swój krzyż nieść przez życie tak jak Ty.

Organizator: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

Regulamin:
I

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek szkolnych i oświatowych
powiatu suskiego. Każda zgłoszona placówka powinna zaprezentować się w formie
muzycznej.
II FORMA MUZYCZNA

Za wykonawcę bądź wykonawców uznaje się:
- solistę;
- duet;
- zespół wokalny;
- zespół wokalno-instrumentalny.

Uczestnicy prezentują się w czterech kategoriach wiekowych:
•
•
•
•

kategoria I
kategoria II
kategoria III
kategoria IV

– dzieci przedszkolne
– uczniowie szkół podstawowych kl. I – III
– uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI
– uczniowie szkół gimnazjalnych

III ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wykonawcy prezentują dwa utwory: obowiązkowo piosenkę papieską lub o
tematyce związanej z Bożym Miłosierdziem (jedna do wyboru), drugą,
piosenkę Maryjną – na życzenie Jury.
2. Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 10 osób.
3. Zespoły wokalno-instrumentalne mogą używać instrumentów dostarczonych na
konkurs we własnym zakresie.
4. Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
5. Podkłady muzyczne należy przygotować podpisane imieniem i nazwiskiem
wykonawcy bądź nazwą zespołu, tytułem utworu oraz nazwą placówki. Materiał
można dostarczyć na płycie CD lub w formie pliku mp3. W przypadku drugiej
możliwości plik należy przesłać maksymalnie na 3 dni przed występem do
gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie
6. Biorąc udział w konkursie wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej
licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest
jego wizerunek.
7. Biorąc udział w konkursie wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie
i publikację danych osobowych do celów informacyjno-medialnych Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Budzowie. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883.
8. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa należy wcześniej uzgodnić
z organizatorem konkursu.

IV OCENA UCZESTNIKÓW
Jury podczas oceniania będzie brało pod uwagę:
1. Poziom wykonania (intonacja, poczucie rytmu, emisja głosu, artykulacja,
dynamika);
2. Aranżację (mile widziane będą oryginalne i autorskie opracowania);
3. Ogólne wrażenia artystyczne;
4. Dobór repertuaru do wieku uczestnika;
5. Rodzaj akompaniamentu.

V INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, odtwarzacz CD,
mp3 z zachowaniem zasady zawartej w punkcie 5 zasad uczestnictwa.
2. Etapy szkolne powinny odbyć się w terminie umożliwiającym dokonanie
zgłoszeń w wymaganym terminie.
3. Jury w dniu konkursu oceni występy, wyłoni najlepszych wykonawców każdej
kategorii oraz wręczy nagrody.

VI KARTY ZGŁOSZENIOWE
Prosimy przesłać na adres organizatora do 13 maja 2016 r. drogą mailową na
adres: marian.zielinski@op.pl lub pocztową.

VII MIEJSCE I TERMIN ETAPÓW SZKOLNYCH ORAZ FINAŁU

Etap szkolny – wg indywidualnych ustaleń placówek.

Konkurs – 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Panem Marianem Zielińskim,
tel. 884601715.

ORGANIZATOR:
Gimnazjum im Jana Pawła II
w Budzowie
Budzów 553, 34-211 Budzów
Tel. (33) 8740583
e-mail: gimnazjumbudzow@ro-dan.com

KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU PIOSENKI PAPIESKIEJ
W BUDZOWIE

„Chcemy iść drogą Twą już do końca”
23 MAJA 2016 R.
1. Szkoła delegująca:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko solisty (duetu) lub nazwa zespołu (+ ilość osób):
………………………………………………………………………………………………………………
3. Kategoria* :
[ ] dzieci przedszkolne
[ ] uczniowie szkół podstawowych kl. I – III
[ ] uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI
[ ] uczniowie szkół gimnazjalnych
4. Występujący* :
[ ] solista
[ ] duet
[ ] zespół wokalny
[ ] zespól wokalno-instrumentalny
5. Prezentacja wykonawcy/wykonawców – (tytuły utworów, imiona i nazwiska
autorów, itp.)
………………………………………………………………………………………………………………
6. Potrzeby techniczne prezentacji (ilość mikrofonów, CD, mp3, pianino)
………………………………………………………………………………………………………………
7. Opiekun solisty lub zespołu (imię i nazwisko, telefon)
………………………………………………………………………………………………………………

* należy zaznaczyć [X] w odpowiedniej rubryce

