
Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
Krzywe 91
16-402 Suwałki; 
http//krzywe.com.pl; 
tel. Aneta Perkowska 884 924 888; Małgorzata Makowska 883 284 888;

REGULAMIN

III Konkursu kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych
Krzywe 2017

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem;

Miejsce wydarzenia: GOK Krzywe, Krzywe 91;

Termin: 8 grudnia 2017 r. godz. 17.00

Cele:

- Edukacyjny:

 - Kultywowanie i ożywianie tradycji związanej z muzyką bożonarodzeniową;

- Rozbudzenie zainteresowań tradycją bożonarodzeniową młodego pokolenia;

- Integracyjny: 

-  Spotkanie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  zamieszkałych  w  różnych  częściach  Gminy
Suwałki, uczęszczających do różnych placówek oświatowych i świetlic na terenie gminy;

- Popularyzacja działań GOK Krzywe w środowisku Gminy i miasta Suwałki;

- Nawiązanie kontaktów z innymi wiejskimi ośrodkami kultury oraz szkołami znajdującymi
się a terenie gminy;

I. Warunki uczestnictwa:

1.  Konkurs  jest  konkursem wokalnym  przeznaczonym  dla  wszystkich  chętnych  chcących
zaprezentować  swoje  umiejętności.  Za  uczestnika  konkursu  uważane  są  również  duety  
i osoby występujące z akompaniatorem;

Uczestnicy podzieleni są na następujące kategorie:

a) Dzieci w wieku przedszkolnym
b) Dzieci I-III (szkoła podstawowa)
c) Dzieci IV-VI (szkoła podstawowa)
d) Gimnazjum 
e) Liceum

2. Tematyka prezentowanych utworów musi być ściśle związana z okresem Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku;



3. Językiem prezentowanych utworów jest język polski;

4.  Poszczególni  uczestnicy  mają  prawo  zaprezentować  maksymalnie  1  utwór;  podczas
prezentacji obowiązuje utwór podany w karcie zgłoszenia.

5.  Uczestnik  korzystający  z  nagranego  podkładu  muzycznego  jest  zobowiązany  do
dostarczenia organizatorom w/w podkładu w formacie Mp3 na nośniku CD lub USB. GOK
Krzywe  udostępnia  uczestnikom instrument  muzyczny  (YAMAHA Portable  Grand DGX-
220), oraz nagłośnienie – 2  mikrofony i 1 wejście liniowe;

6. Organizator powołuje profesjonalne Jury w składzie od 3 do 5 osób. Jury wybierze spośród
siebie przewodniczącego. Komisja  w ocenie będzie brała pod uwagę:

- Czystość i poprawność intonacji;

- Dykcję;

- Ekspresję i ogólny wyraz artystyczny wykonawcy;

Za  każdy element  członkowie  jury  przyznają  uczestnikowi  od  1  do  5  punktów.  Komisja
przyzna I, II i III nagrodę w każdej kategorii.

Komisja ma prawo nie przyznać nagrody w szczególnych przypadkach.

II. Forma i termin zgłoszenia uczestnictwa, przewidziane nagrody

1. Uczestnik (w przypadku dzieci i młodzieży nauczyciel prowadzący, animator lub Rodzice/
opiekunowie prawni) dołączoną do w/w regulaminu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
jest  zobowiązany  dostarczyć  organizatorowi  drogą  mailową  na  adres
animacja@krzywe.com.pl lub osobiście do siedziby organizatora w terminie do 05.12.2017 r.
(wtorek)  do godz.  16.00.  W przypadku zgłoszenia drogą mailową prosimy o telefoniczne
potwierdzenie zgłoszenia.

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizator zapewnia nagrody rzeczowe. Ponadto
zwycięzcy zaprezentują swoje utwory podczas Wigilii w GOK Krzywe w dniu 15.12.2017 r.
Wszelkie  sprawy nieuregulowane w w/w regulaminie podlegają regulaminowi działalności
GOK Krzywe.

   


