Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 319 52 52
fax. 71 319 52 52
email: dok@brzegdolny.pl

XV Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną
Brzeg Dolny 2018 r.

REGULAMIN

REALIZATOR PRZEDSIEWZIĘCIA:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym
CEL:
- Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży
- Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką
- Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych
prezentacjach
- Edukacja patriotyczna / nawiązanie do ścieżek edukacyjnych realizowanych przez szkoły i inne
placówki
CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
7 listopada 2018 r. – kat. przedszkola i szkoły podstawowe
9:00 – rozpoczęcie przeglądu - sala widowiskowa Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
8 listopada 2018 r. – kat. gimnazja i szkoły średnie
9:00 – rozpoczęcie przeglądu - sala widowiskowa Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
KONCERT FINAŁOWY LAUREATÓW
odbędzie się 9 listopada 2018r. godz. 12:30
w Sali Widowiskowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
Próby techniczne odbędą się w godz. 9:30 – 11:30
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W spotkaniu uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne oraz chóry
Kategorie konkursowe:
A – Przedszkola i szkoły podstawowe
* soliści
* zespoły wokalne i chóry
B – gimnazja i szkoły średnie
* soliści
* zespoły wokalne i chóry
Przedszkole / szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze
wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż np. 3 wykonawców w każdej kategorii
konkursowej (zgodnej z regulaminem).
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- Każdy uczestnik wykonuje jeden polski utwór o treści patriotycznej (łączny czas trwania
do 3 min.)
- Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w wybranej podkategorii
(np. kat. B - soliści)
- Z konkursu wyłączone są utwory: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota” oraz inne pieśni
propagujące systemy totalitarne
- Wyklucza się możliwość korzystania z playbacku.
- Podczas konkursu akompaniament i półplayback będzie przedmiotem oceny jury, a ilość osób
akompaniującym solistom, zespołom, chórom jest nieograniczona.
- Czytanie tekstu z kartki spowoduje dyskwalifikację uczestnika!!!
- zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury wg następujących
kryteriów:
- dobór odpowiedniego repertuaru,
- intonacja,
- dykcja i emisja głosu,
- interpretacja,
- ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia na kartach prosimy przesłać do dnia 31 października 2018r. na adres:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29,
lub mailem dok@brzegdolny.pl z dopiskiem „Zgłoszenie Piosenka Patriotyczna”

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
- Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania
oraz prawo wykorzystania utworów słowno – muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w
środkach masowego przekazu.
- Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
- O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................
Adres placówki delegującej: ..................................................................................................

A

B

Kategoria:
soliści

zespoły wokalne i chóry

Tytuł utworu: ......................................................................................................................
Autor: ................................................................................................................................
Czas trwania utworu: ...........................................................................................................

Potrzeby sceniczne: ..............................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: .....................................................................................................
Telefon: ..............................................................................................................................

Dotyczy zespołów oraz chórów
Ilość osób w *zespole/chórze: ...............................................................................................
Akompaniament(instrument) ilość osób w zespole: ...................................................................

........................................

...................................................

miejscowość i data

pieczęć instytucji delegującej
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