Gminny przegląd kolęd i pastorałek
„Szydłów 2021”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

1. Organizatorem przeglądu jest Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZEGLĄDU

II.
1.
III.

15.01.2021r.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W przeglądzie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych zamieszkali na terenie
gminy Szydłów:
Kategoria I
dzieci do 7 lat,
Kategoria II
dzieci od lat 8 do 13 lat,
Kategoria III
młodzież od lat 14-18
Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca
2. Uczestnicy prezentują jeden utwór (kolęda, pastorałka, piosenka bożonarodzeniowa).
3. Uczestnicy występują z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na pendrive w
formacie mp3 lub CD. Soliści mogą również akompaniować sobie sami, wykorzystując
dowolny instrument lub korzystać jednocześnie z podkładów muzycznych, wplatając własne
partie instrumentalne.
Uczestnicy przesyłają na adres organizatora gck@szydlow.pl czytelnie wypełnioną kartę
zgłoszenia, stosowne dokumenty RODO dostępnie na stronie : www.gckszydlow.pl oraz filmik z
proponowanym utworem konkursowym ( nagranie na dowolny rejestrator dźwięku i obrazu bez
obróbki ). Proponujemy przesyłanie filmów za pomocą specjalnych programów, np. WeTransfer, ze
względu na pewność, iż pliki o dużej pojemności dotrą do organizatora.
4.

W związku z istniejąca sytuacją w kraju przegląd odbędzie się w formie online stąd w
regulaminie informacja o przesyłaniu filmów .

5. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2021.
6. Kwalifikacji dokona komisja artystyczna na podstawie przesłanych nagrań.
7. Do dnia 15 stycznia 2021r. każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma telefon z informacją o
decyzji Jury.
8. JURY
1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w trzech kategoriach
wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
- warunki głosowe
- muzykalność
- interpretacja
- dykcja

IV.

ogólny wyraz artystyczny
NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną:
- I miejsce
- II miejsce
- III miejsce

- Złoty Puchar
- Srebrny Puchar
- Brązowy Puchar

3. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zostaną przyznane drobne nagrody rzeczowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród lub przyznania dodatkowych
tytułów (np. Grand Prix).
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
Ul. Targowa 3
28-225 Szydłów
Tel. 41 3545313
2. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów.
3. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
2. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas przesłuchań
konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Z UWAGI NA ISTNIEJĄCA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ ZE STANEM
EPIDEMICZNYM REGULAMIN PRZEGLĄDU MOŻE ULEC ZMIANIE

