Szprotawski Dom Kultury zaprasza do udziału
w Konkursie Kolęd i Pastorałek
pod patronatem honorowym Burmistrza Szprotawy – Józefa Rubachy
Konkurs odbędzie się dnia 12.12.2017r. o godz. 9:00
w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury

Regulamin
I Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- integracja mieszkańców gminy.
II Uczestnicy:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły ze wszystkich szkół i przedszkoli
mających siedzibę w gminie Szprotawa, a także ze stowarzyszeń i organizacji.
2. Kategorie wiekowe wykonawców:
 kategoria 1. przedszkola i uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 kategoria 2. uczniowie z klas IV – VII szkół podstawowych i gimnazjum
 kategoria 3. szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
2. Każdy podmiot delegujący może wystawić solistę i zespół (dwóch i więcej wykonawców)
z poszczególnej kategorii wiekowej. W przypadku zespołów zróżnicowanych wiekowo
zostaną one zakwalifikowane do tej kategorii wiekowej, do której będzie należała
przeważająca ilość wykonawców.
III Ogólne zasady konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 08.12.2017 r. na adres:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
drogą e-mailową na adres: szdk@szdk.pl lub dostarczenie osobiście do sekretariatu SzDK.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania dwóch dowolnych kolęd lub
pastorałek. Do zaprezentowania wybierają jedną z nich, druga może być wykonana na
prośbę jurorów.
3. Uczestnicy konkursu mogą występować a cappella, z akompaniamentem instrumentu lub
zespołu muzycznego (do 6 osób) albo płytą CD (w formacie audio, z opisem: tytuł utworu,
imię i nazwisko uczestnika). Nieprawidłowo zarejestrowany podkład uniemożliwia
występ.
4. Jeśli uczestnik konkursu będzie korzystał z podkładów na płycie CD, taką płytę należy
dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową.

IV Kryteria oceny:
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
umiejętności wokalne wykonawców,
dobór repertuaru,
ogólne wrażenie artystyczne.

V Nagrody:
Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej, wyróżnienia, oraz nagrodę
Grand Prix (nagroda bez podziału na kategorie wiekowe). Laureaci poszczególnych kategorii
zostaną zaproszeni do występu podczas Wigilii Gminnej w dniu 17 grudnia na scenie przy
SzDK.

Uwagi:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
2. Opiekę nad uczestnikami w czasie konkursu sprawują ich opiekunowie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w garderobach i w
szatni.
4.Przesłanie karty zgłoszeniowej do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
i zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

