REGULAMIN XI EDYCJI
KONKURSU WOKALNEGO
„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…”

Organizatorzy:
Dariusz Biernacki – baryton

Społecznik milanowski

Truskawkowe Przedszkole
Ul. Warszawska 52
05-822 Milanówek
Tel. 22 724 60 77
www.truskawkoweprzedszkole.pl

Przedszkole nr 1 w Milanówku
ul. Fiderkiewicza 43
tel. 22 758 35 92
www.fiderkiewicza.pl

Patronat:

Wiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka
Arkadiusz Kosiński - Burmistrz Gminy Brwinów
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§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są: Dariusz Biernacki, Truskawkowe Przedszkole
oraz Przedszkole Nr 1 w Milanówku.
2. Konkurs objęli patronatem: Burmistrz Miasta Milanówka – Wiesława Kwiatkowska
i Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce
świątecznej.
4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Brwinowa, Milanówka i sąsiednich
gmin. Za zgodą organizatorów dopuszcza się udział mieszkańców z innych obszarów.
5. Uczestnicy konkursu będą się prezentowali podczas przesłuchań w Truskawkowym
Przedszkolu oraz na koncercie finałowym w Przedszkolu nr 1 w Milanówku.

§ 2. Cele konkursu
1. Budzenie przynależności do społeczności lokalnej.
2. Promowanie Brwinowa i Milanówka.
3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
4. Integracja środowisk szkolnych i przedszkolnych.
5. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności artystycznych.
6. Rozbudzanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do śpiewu.
7. Promowanie młodych talentów wokalnych.

§ 3. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs skierowany jest szczególnie do mieszkańców Brwinowa, Milanówka
i sąsiednich gmin.
2. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych:
I kategoria

-

dzieci w wieku przedszkolnym – 5-6 - latki

II kategoria

-

uczniowie klas 1-3

III kategoria

-

uczniowie klas 4-6

IV kategoria

-

uczniowie szkół gimnazjalnych

V kategoria

-

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
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3. Zgłoszenia przyjmowane są od indywidualnych osób oraz od placówek oświatowych.
Każda placówka oświatowa ma prawo do zgłoszenia czterech przedstawicieli z każdej
grupy wiekowej.
4. Długość występu ok. 4 minut.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie osobiście wypełnionego
formularza zgłoszeniowego w terminie do 19.01 (załącznik nr 1) do sekretariatu
Przedszkola nr 1.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody
na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika, najpóźniej w dniu
konkursu przed prezentacją.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego
ze względu na treść utworu niezgodną z celami konkursu.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 I etap – przesłuchanie uczestników we wszystkich kategoriach w siedzibie
Truskawkowego Przedszkola w Milanówku przy ul. Warszawskiej 52
-dnia 23.01.2017 r. w godzinach 9.45 – 5-6 – latki, 12.00 – szkoły
ponadgimnazjalne.
-dnia 24.01.2017 r. w godzinach 9.45 – uczniowie klas I – III szkoły
podstawowej, 11.45 – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, 13.45 –
uczniowie gimnazjum.
 II etap – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i koncert laureatów
zostanie przeprowadzony w Przedszkolu nr 1 w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 43 dnia 29.01.2017r. o godzinie 14:00
9. Każdy uczestnik przygotowuje do wykonania jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę
o tematyce świątecznej. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym,
osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty. Organizatorzy zapewniają
sprzęt (pianino, wieże, głośniki) oraz mikrofony.
10. W każdej kategorii uczestnicy będą przesłuchiwani w dwóch podkategoriach:
-soliści
-zespoły (począwszy od duetu)
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Utwory będą prezentowane osobiście przed Jury powołane przez Organizatorów.
2. Utwory oceniane będą przez Jury w kategoriach podanych w § 3 pkt. 2
3. Kryteria oceny utworu przez Jury: zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne,
intonacja, interpretacja i ogólne wrażenie.
4. Laureaci wyłonieni przez Jury otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród
odbędzie się na koncercie finałowym.
5. Decyzja Jury nie podlega odwołaniu.
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§ 5. Prawa autorskie i prawo do wizerunku

1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Truskawkowe
Przedszkole i Przedszkole nr 1 w Milanówku w ramach realizacji Konkursu
wokalnego „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…” wizerunku utrwalonego w postaci
zdjęć i filmów.
2. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Truskawkowe Przedszkole i Przedszkole nr 1 w Milanówku
obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu – w ramach
realizacji Konkursu wokalnego „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…”

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin
dostępny jest
oraz www.truskawkoweprzedszkole.pl

na

stronie:

www.fiderkiewicza.pl

Informacje dotyczące konkursu udzielają Organizatorzy pod numerem telefonu:
22 758 35 92 Przedszkole nr 1 w Milanówku
22 724 60 77 Truskawkowe Przedszkole w Milanówku
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów w razie zaistnienia przyczyn
od niego niezależnych.
2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronach internetowych
Organizatorów (www.fiderkiewicza.pl, www.truskawkoweprzedszkole.pl)
3. Dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego
jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy konkursu

4

REGULAMIN XI EDYCJI
KONKURSU WOKALNEGO
„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…”
Formularz zgłoszeniowy

1. Imię, nazwisko, wiek (klasa), adres, numer telefonu, adres e-mail, adres placówki
oświatowej
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Tytuł utworu:
.……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
3.Czas trwania utworu:
………………………………………………………………………
4. Akompaniament lub podkład muzyczny:
………………………………………………………………………..
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie Przedszkole nr 1 w Milanówku w ramach realizacji
Konkursu wokalnego „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…” wizerunku utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnik
biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Truskawkowe Przedszkole w Milanówku i Przedszkole nr 1 w Milanówku
obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu – w ramach realizacji
Konkursu wokalnego.

……………………………….
( podpis osoby zgłaszającej)*
*/ w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub prawnego opiekuna działającego
w imieniu dziecka
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