XVIII POWIATOWE SPOTKANIE Z
PIOSENKĄ WAKACYJNĄ
ROKITNO
12 czerwca 2019 r.

REGULAMIN
Celem konkursu jest:
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
• promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
• rozwijanie talentów estradowych,
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Spotkanie ma zasięg powiatowy. Jego uczestnikami mogą być
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w kategoriach :
soliści:
I – uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej
II – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej
III - uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej i gimnazjum
zespoły :
I – uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej
II – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej
III - uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej i gimnazjum
 W konkursie mogą być wykonywane piosenki z repertuaru
dziecięcego i młodzieżowego.
 We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane
do wieku i możliwości wykonawczych uczestników.
 Każdy solista i zespół wykonuje dwa utwory, jeden utwór o
tematyce wakacyjnej, drugi o tematyce ludowej.
 Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 07.06.2019 r.
 Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu
na adres: Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie, Rokitno 37B,
21-504
Rokitno,
drogą
elektroniczną
na
adres:
gikrokitno@o2.pl.
 Występy oceniać będzie specjalnie powołana komisja
artystyczna.









Podczas Spotkania uczestnicy konkursu śpiewają z pół
playbacku (podkład muzyczny) organizowany we własnym
zakresie nagrany na płycie CD lub pamięci USB.
Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku
(podkład wraz z wokalem).
Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub
zespołu.
W
kwestiach
dotyczących
przebiegu
konkursu,
nieprzewidzianych
niniejszym
regulaminem,
głos
rozstrzygający należy do Organizatorów i Jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z
ważnych powodów.
Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem
i ubezpieczeniem na czas Spotkania pokrywają uczestnicy lub
instytucje patronujące.
Organizatorzy zapewniają posiłek. W trakcie zgłoszeń prosimy
o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

OCENY I NAGRODY
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie :
 dobór repertuaru
 walory głosowe
 interpretację
 dykcję
 ogólne wrażenie artystyczne
Organizatorzy przewidują solistom i zespołom następujące
nagrody:
 I, II, III w trzech kategoriach wiekowych
 Wyróżnienia – o ich liczbie będzie decydować jury
 dyplomy okolicznościowe dla uczestników

TERMIN I MIEJSCE
XVIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną odbędzie się 12
czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Gminnej Instytucji Kultury w
Rokitnie
Uczestnicy winni zgłosić się w godz. 8.30 – 8.50

INFORMACJE DODATKOWE





Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofon oraz możliwość
podłączenia instrumentu do nagłośnienia.
Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem
i ubezpieczeniem na czas Spotkania pokrywają uczestnicy lub
instytucje patronujące.
Organizatorzy zapewniają posiłek. W trakcie zgłoszeń prosimy
o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

ORGANIZATORZY:
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ
PODLASKIEJ
WÓJT GMINY ROKITNO
GMINNA INSTYTUCJA KULTURY W ROKITNIE

