II GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

27 MAJA 2022
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SKÓRCU UL. SIEDLECKA 1

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole w Skórcu przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Skórcu. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Skórzec.
2. Cel konkursu:
- wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku artystycznego,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
- wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej
w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
3. Konkurs organizowany jest dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół
podstawowych działających na terenie gminy Skórzec,
w trzech kategoriach wiekowych:
- 3-4 latki
- 5-6 latki
- klasy I-III
Uczestnicy wykonują po 1 piosence w języku polskim.
4. Repertuar powinien być odpowiednio dobrany do wieku wykonawcy.
5. Wykonawca może korzystać z dowolnego akompaniamentu: nośnik pamięci, płyta CD,
instrument muzyczny itp. W przypadku nagrań na płytach CD oraz innych nośnikach pamięci,
prosimy o dostarczenie opisanej nazwiskiem uczestnika płyty/nośnika pamięci do 25 maja
2022 r. do Publicznego Przedszkola w Skórcu ul. Siedlecka 1 do Pani Joanny Jastrzębskiej
w celu dobrej i sprawnej organizacji konkursu. W przypadku instrumentu muzycznego
nauczyciel/opiekun zobowiązany jest posiadać własny.
6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla solistów.
7. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
8. Jury oceniać będzie:
- emisję głosu,

- obycie sceniczne i kontakt z publicznością,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Pani Joanna Jastrzębska, tel. 791 850 489.
Karty zgłoszeń uczestników należy dostarczyć do 20 maja 2022 r. do Publicznego Przedszkola
w Skórcu ul. Siedlecka 1 w godzinach pracy przedszkola . Brak spełnienia wszystkich
powyższych formalności skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do konkursu.
Każda placówka może zgłosić maksymalnie po 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
W sytuacjach wyjątkowych po skontaktowaniu się z organizatorem możliwość dopuszczenia
dodatkowego uczestnika. Każdy uczestnik festiwalu po zakończonym występie otrzyma
nagrodę i dyplom uczestnictwa. Dodatkowo jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników
wyłoni laureatów, którzy wystąpią podczas obchodów Dni Skórca 2022. Laureaci/
opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie w późniejszym terminie.
Decyzje jury nie podlegają odwołaniu.

