II KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK "ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ"
Regulamin
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”.
CELE KONKURSU
Konkurs polega na zaprezentowaniu przez uczestnika wybranej kolędy, pastorałki lub innego utworu o tematyce Świąt
Bożego Narodzenia. Celami konkursu są:
 propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarza liturgicznego i Świąt Bożego
Narodzenia,
 rozwój talentów artystycznych dzieci i młodzieży,
 pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży,
 kształtowanie osobowości
TERMIN KONKURSU
I etap - do 20 grudnia 2017r. - nadsyłanie zgłoszeń,
22 grudnia - lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
II etap - 12 stycznia 2018 - przesłuchania konkursowe, koncert galowy i ogłoszenie wyników
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział uczestnicy indywidualni,
jak i zespoły wokalne.
2. Pracownicy Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i Fundacji „Wiatrak” oraz ich najbliższa rodzina nie
mogą brać udziału w konkursie.
3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1.

a.
b.
c.
d.
e.

przedszkole
kategoria: klasy 0, I, II, III szkoły podstawowe
kategoria: klasy IV - VI szkoły podstawowej
kategoria: gimnazjum, klasy VII - VIII SP
kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/połączenia kategorii wiekowych w razie niewystarczającej ilości
zgłoszeń w danych grupach wiekowych.
4. Kryteria oceny będą obejmowały:
 interpretacja tekstu;
 dykcja;
 umiejętności wokalne;
 wyraz artystyczny;
5. Oceny wykonań uczestników na każdym z etapów konkursowych dokona powołane przez Organizatorów
Jury
6. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze wykonania w każdej kategorii.

7. Nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagród.
8. Postanowienia Jury są ostateczne.
9. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu są zobowiązane

do uiszczenia wpisowego
w kwocie 15zł od osoby do 10 stycznia 2018. W ramach wpisowego organizator zapewnia obiad, napoje oraz
słodycze dla uczestników.
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
ZGŁOSZENIA
1. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń: 20 grudnia 2017r. do godz. 18:00. Prace złożone po tym terminie nie
będą brały udziału w konkursie. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia do placówki).
2. Zgłoszenia
 można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
(ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00
do 19.00.
 wysłać
pocztą
na
adres:
ul.
Bołtucia
7,
85-796
Bydgoszcz
z
dopiskiem
"Konkurs kolęd"
 wysłać mailowo na adres: natalia.smogulecka@wiatrak.org.pl
3. Każdy uczestnik/zespół zobowiązany jest do dostarczenia nagrania mp3 dwóch wybranych przez siebie
utworów świątecznych oraz formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego
formularza będą zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.wiatrak.org.pl
4. Nagrania na płycie CD muszą być opisane imieniem i nazwiskiem wykonawcy/zespołu.
5. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do nagrań
na rzecz Organizatorów konkursu. Nadesłane materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą
na własność Organizatorów, pozostając do jego dyspozycji.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE:
1. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu ukaże się 22 grudnia 2017 na stronie internetowej
www.wiatrak.org.pl . Uczestnicy zostaną również poinformowani telefonicznie.
2. Przesłuchania konkursowe II etapu odbędą się 12 stycznia 2018r. w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II
Fundacji "Wiatrak" przy ul. Botłucia 7 w Bydgoszczy.
3. Kolejność występów ustala organizator. Listy wykonawców będą dostępne na miejscu, w dniu konkursu.
4. Podczas konkursu uczestnik wykonuje jeden z dwóch zgłoszonych przez siebie utworów.
5. Płyty z podkładami muzycznymi w formacie typu wav, audio CD lub mp3 uczestnicy przekazują
organizatorowi minimum 15 minut przed występem. Każda płyta powinna być opisana (imię i nazwisko
wykonawcy/nazwa zespołu, tytuł utworu, nr nagrania na płycie)
6. Laureaci przesłuchań konkursowych wystąpią podczas koncertu galowego, który odbędzie się 12 stycznia
po przesłuchaniach konkursowych podczas wręczenia nagród w sali widowiskowej Fundacji "Wiatrak".
7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Natalia Smogulecka natalia.smogulecka@wiatrak.org.pl
tel. 52 32 34 812.

