REGULAMIN
IV – EDYCJI GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI
„ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW”- RANIŻÓW 2018
ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Raniżów i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raniżowie.
TERMIN I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się 27.10.2018 r. w Gminny Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Raniżowie w sali byłego kina.
ul. RYNEK6
36-130 RANIŻÓW
CEL PRZEGLĄDU:
- rozwijanie zdolności wokalnych i muzycznych,
- umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki z lat 70-tych,
80-tych, 90-tych.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym
i gimnazjalnym z terenu Gminy Raniżów.
3. Konkurs odbędzie w następujących kategoriach:
kat. I- dzieci w wieku przedszkolnym
kat. II klasy: I-III szkół podstawowych
kat. III klasy: IV-VI szkół podstawowych
kat. IV klasy: VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum
Laureatom ( I, II i III miejsca) III edycji Konkursu z roku poprzedniego Jury
przyznawać będzie tylko wyróżnienia.
4. Soliści z każdej kategorii wiekowej wykonują jedną piosenkę w języku
polskim, dopasowaną formą i treścią do wieku oraz możliwości wokalnych
wykonawcy.
5. Uczestnicy Przeglądu przywożą ze sobą podkłady muzyczne na nośniku CD
lub pendrive.
6. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą.
7. Występy oceniać będzie profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora.
8. Powołane przez Organizatora Jury dokona oceny prezentacji biorąc pod
uwagę: dobór repertuaru, stopień trudności utworu, technikę, poprawność
wykonania, artystyczną interpretację utworu.
9. Jury przyzna dyplomy i nagrody.
10. Wszelkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wypełnione drukiem należy dostarczyć
osobiście lub wysłać na adres email: goksir@ranizow.pl., do dnia 23.10.2018 r.
2. Wszelkie zapytania dotyczące organizacji prosimy kierować do organizatora
konkursu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie
pod nr tel. 17 22 85 703
UWAGI KOŃCOWE:
Złożenie Karty Zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne:
- z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014, poz. 1182).
- otrzymaniem upoważnienia do rozpowszechniania wizerunku Uczestników,
wynikające z treści art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., nr 152, poz. 1016, z późn.
zm.) na stronie internetowej i informacjach medialnych GOKSiR-u.
Jednocześnie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na bezpłatne wielokrotne
publikowanie i rozpowszechniacie zdjęć i nagrań z Przeglądu w celach
promocyjnych GOKSiR-u.

