REGULAMIN
IV PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK Powiatu Szczycieńskiego
„Narodził się Jezus Chrystus”
Szymany 2020
pod Patronatem Starosty Szczycieńskiego
1. ORGANIZATOR
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanach
2. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU
Przegląd odbędzie się 18.01.2020 r. o godz. 10:00w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Szymanach
3. CELE PRZEGLĄDU
Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd
i pastorałek, promocja solistów i zespołów artystycznych oraz twórcza konfrontacja
artystyczna.
4. WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
Zgłoszenia będą przyjmowane w pięciu kategoriach wiekowych:
1. przedszkola
2. szkoły podstawowe klasy I-III
3. szkoły podstawowe klasy IV-VI
4. szkoły podstawowe klasa VII, VIII,
5. szkoły średnie i dorośli.
W każdej kategorii mogą występować: soliści, duety oraz zespoły.
Zgłoszeni wykonawcy przygotowują jeden utwór spośród kolęd i pastorałek oraz piosenek
o tematyce bożonarodzeniowej.
Każda szkoła/placówka/instytucja po przeprowadzeniu eliminacji wstępnych może
wystawić reprezentację składającą się z trzech podmiotów wykonawczych w każdej z kategorii.
Dopuszcza się możliwość dokonywania indywidualnych zgłoszeń przez osoby fizyczne. Soliści nie
mogą wchodzić w skład duetów.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie zgłoszenia w nieprzekraczalnym
terminie do dn. 16.01.2020r.do Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności. Adres: ul. Solidarności 6,
12-100 Szczytno, tel. 604 801 551. Zgłoszenia można przysłać także mailowo na adres:
kreolia@wp.pl.
Organizator nie uwzględnia zmian w karcie zgłoszenia w momencie rozpoczęcia imprezy.
Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.
5.

OCENA I NAGRODY
Wykonawców będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora Przeglądu.
Jury przy ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- interpretacja wokalna utworu
- dobór repertuaru
- ekspresja wykonania
- ogólny wyraz artystyczny.
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody

za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Za najlepszą prezentację przyznane zostanie Grand Prix.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań w
ramach każdej kategorii.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy przyjeżdżają na Przegląd na koszt własny. Zapewnienie należytej opieki
niepełnoletnim uczestnikom Przeglądu należy do obowiązku opiekunów zgłoszonych grup
bądź opiekunów prawnych.
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie oraz możliwość
odtworzenia podkładu muzycznego z następujących nośników: CD, pendrive.
Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Joanną Gawryszewską
tel. 604 801 551 lub e-mailem: kreolia@wp.pl.

