REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
„RODZINNA KOLĘDA”

I PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Sobienie-Jeziory.
2. Konkurs odbędzie się 20.12.2011r.
3. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji świątecznych poprzez
upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek. Konkurs ma być wydarzeniem o charakterze
kulturalnym adresowanym i tworzonym przez mieszkańców obszaru LGD, pobudzającym
aktywność społeczną. Ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia
w przekazywaniu tradycji muzycznych-kolędniczych związanych z obszarem LGD.

II ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie 3 utworów (kolęda,
pastorałka, ewentualnie pieśń związana z okresem bożonarodzeniowym) przez zgłoszony
zespół rodzinny.
2. Program muzyczny grupy powinien trwać nie więcej niż 15 minut. Przekroczenie czasu
może być podstawą do obniżenia oceny prezentacji.
3. Wszystkie elementy programu o charakterze muzycznym powinny być wykonywane
wyłącznie „na żywo”. Organizator dopuszcza wykorzystanie nagrań wyłącznie o charakterze
muzyki instrumentalnej, jako akompaniamentu do wykonywanych śpiewów lub ilustracji
muzycznej prezentowanej treści.
4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie zespoły rodzinne z obszaru LGD Natura
i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna),
składające się z 3 do 15 osób.
5. W skład zespołu rodzinnego powinny wchodzić dzieci i młodzież bez względu na wiek,
a także osoby pełnoletnie, w tym seniorzy.
6. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
7. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustala komisja konkursowa. Czas
rozpoczęcia prezentacji konkursowej ustalany jest przez komisję konkursową według
możliwości dysponenta sali.
8. Zgłoszenia do konkursu w imieniu grupy można dokonać:
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- osobiście w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach: Warszawice 13
08-443 Sobienie-Jeziory
- pocztą elektroniczną na adres: activity@gazeta.pl
- listownie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
08-443 Sobienie-Jeziory (liczy się data wpływu).

Warszawice 13

9. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej na stronie:
www.sobieniejeziory.pl, w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, w Publicznej Szkole
Podstawowej w Warszawicach.
10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę grupy, dane kontaktowe
przedstawiciela grupy upoważnionego do kontaktów oraz skład grupy.

opiekuna

lub

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu”
i jej dostarczenie osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Warszawicach do dnia 02. 12. 2011 r.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy.

III PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Sobienie-Jeziory.
2 .Komisja konkursowa ocenia program prezentowany przez poszczególne grupy zgłoszone do
konkursu w trakcie prezentacji .
3. Ocenie przez komisję konkursową podlegają następujące elementy: dobór repertuaru,
interpretacja wokalna utworu, ekspresja wykonania, prezentacja sceniczna, ogólny wyraz
artystyczny, uczestnictwo w programie wszystkich grup pokoleniowych.
4. Komisja podaje wyniki konkursu w dniu konkursu, na podstawie wszystkich prezentacji,
tj. 31.12.2011r.
5. Za najlepszą prezentację przyznane zostanie Grand Prix oraz nagrody za I, II oraz III
miejsce.
6. Wyniki konkursu są ostateczne.
7. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory.
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