I Konkurs Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTE NUTKI”
- REGULAMIN 1. Organizator Konkursu
Gminny Ośrodek Kultury Sporty i Rekreacji w Pruszczu
ul. Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz, tel. 52-33-20-414
2. Cele Konkursu
- prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu
- popularyzacja śpiewania piosenek w języku polskim
- integrowanie środowisk przedszkolnych
- promocja pracy i twórczości nauczycieli
- wychowanie przez śpiewanie / oddziaływanie profilaktyczne
3. Termin i miejsce Konkursu
- Dom Kultury „OSTOJA” ul. Al. Mickiewicza 1 , 86-120 Serock
- 16. maja 2014r. (piątek) godz. 9:30 (początek przesłuchań)
- godzina przesłuchań zostanie podana indywidualnie dla uczestników każdej placówki po
zamknięciu listy zgłoszeń
4. Uczestnicy
- dzieci (soliści i zespoły) w wieku przedszkolnym uczęszczający do przedszkoli i klas zerowych
z terenu gmin zaproszonych do pierwszej edycji konkursu
- zespoły składają się maksymalnie z 10 uczestników
- wykaz gmin: Świekatowo, Bukowiec, Dobrcz, Pruszcz
5. Kategorie wiekowe
- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat
6. Warunki uczestnictwa
- Placówka może zgłosić nie więcej niż trzech wykonawców w każdej kategorii wiekowej
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dla każdego
uczestnika i przesłanie jej e-mailem na adres goksirpruszcz@poczta.onet.pl w terminie do 10.
maja 2014r. (sobota)
- każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce z zakresu „piosenki dziecięcej”
- uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z nośnika
elektronicznego (preferowane płyty CD) / zapewniamy profesjonalne nagłośnienie
- czas wykonywania utworu nie może przekraczać 3 minut
7. Kryteria oceniania oraz nagrody
- organizator powołuje Komisję Konkursową , która oceniać będzie: dobór repertuaru
dostosowany do wieku, walory głosowe, muzykalność, interpretację i osobowość sceniczną
uczestnika
- Jury ocenia występy uczestników według wyżej wymienionych kryteriów w skali od 1 do 5
punktów
- dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy
- oddzielnie oceniane będą zespoły.
- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne upominki
OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU POZOSTAJE W GESTII ORGANIZATORA
GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU i REKREACJI
W PRUSZCZU

