OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
43-190 Mikołów; ul. Karola Miarki 9
tel. 32/ 226-05-11
www.oppmikolow.pl
e-mail: ognisko@oppmikolow.pl

I Miejski Konkurs Wokalny

Wiosenny Mikrofon

Cele konkursu:
a. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b.

propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

c.

twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,

d.

promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,

e.

promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,

f.

popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,

g.

rozwijanie talentów estradowych,

h.

kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Regulamin
Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, koordynator mgr Agnieszka Spyra, tel. 502978906
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest miejskim przeglądem wokalnych osiągnięć uczniów i zespołów klas I - III szkół
podstawowych z terenu Mikołowa.
2. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub
zespoły wokalne.
3. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
4. Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w języku polskim (mile widziany utwór o charakterze
wiosennym).
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02 kwietnia 2018 r. (poniedziałek).
7. Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą lub na adres e-mailowy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 9,
e-mail: ognisko@oppmikolow.pl
8. Termin i miejsce konkursu: 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 16.00 w Miejskim Domu
Kultury w Mikołowie.
9. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym (bez wokalu).
10. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO lub PENDRIVE.
11. Płytę opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy dostarczyć w dniu występu.
12. Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
- SOLO
- ZESPÓŁ WOKALNY
13. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych
muzyków i pedagogów.
14. Werdykt końcowy - wyłonienie finalistów - zostanie ogłoszony przez Jury w dniu konkursu.
15. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów,
umuzykalnienie, prezencja muzyczna (kostiumy), pomysłowość, naturalna i przekonywująca interpretacja
16. Wszyscy uczestnicy przesłuchania otrzymają pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie, natomiast
laureaci I, II oraz III miejsca zostaną nagrodzeni medalami lub pucharami.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
18. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
19. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego
regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO
WIOSENNY MIKROFON
WYKONAWCA (imię i nazwisko/ nazwa zespołu)
…………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
…………………………………………………………………………………………………
NUMER KONTAKTOWY/ E-MAIL NAUCZYCIELA
…………………………………………………………………………………………………
KATEGORIA KONKURSOWA (proszę zaznaczyć)
 SOLO
 ZESPÓŁ WOKALNY

TYTUŁ I CZAS TRWANIA UTWORU
…………………………………………………………………………………………………
RODZAJ AKOMPANIAMENTU:
…………………………………………………………………………………………………

POTRZEBY TECHNICZNE ZESPOŁU/ WYKONAWCY:

……………………………………………………………………………...……………………

……………………………………………………………..
PODPIS NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO

