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VII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Radość kolędowania”
I.
ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nakielska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
Współorganizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
II.






CELE KONKURSU
promowanie młodych talentów w obszarach muzycznych
rozbudzanie młodzieżowej aktywności muzycznej
kultywowanie tradycji świątecznych
upowszechnianie polskich kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych

III.
UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział uczniowie i młodzież z terenu gminy Lelów. Soliści i zespoły
muzyczne, zgłaszają się w następujących kategoriach (tegoroczny konkurs odbywa się
bez kategorii duet):
I.
przedszkole
II.
szkoły podstawowe klasy I- III
III.
szkoły podstawowe klasy IV- VI
IV.
klasa VII- VIII i gimnazjum
IV.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury
w Lelowie do dnia 27 listopada 2018 r. (wtorek)
V.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU
Konkurs odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w
Lelowie o godzinie 900.
VI.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnicy wykonują po

1 utworze (maksymalnie 5 minut). Prosimy o przemyślane

decyzje w kwestii doboru repertuaru. Tytuł utworu podany na karcie zgłoszenia jest
zobowiązujący i nie ma możliwości jego zmiany.
2. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów,
która dokona oceny wszystkich prezentacji według następujących kryteriów:
- ogólny wyraz artystyczny,
- oryginalność formy,

- dobór elementów- stroje, rekwizyty, scenografia,
- dobór repertuaru,
- czystość i poprawność wykonania
3. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu)
4. Utwory muzyczne mogą być wykonywane wyłącznie w języku polskim.
5. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny uczestników
w czterech podanych wcześniej kategoriach.

VII. NAGRODY
Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu.
VIII. KONCERT GALOWY
Koncert wszystkich laureatów konkursu kolęd i pastorałek odbędzie się 6 stycznia 2019 r.
o godzinie 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie

Karta zgłoszenia
VII GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
„RADOŚĆ KOLĘDOWANIA”

1. Imię i nazwisko solisty (nazwa zespołu):
………………………………………………………………………………………
2.Kategoria wiekowa:
 przedszkole
 szkoły podstawowe klasy I- III
 szkoły podstawowe klasy IV- VI
 klasa VII- VIII i gimnazjum
3. Tytuł wykonywanego utworu:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy do placówki delegującej:
……………………………………………………………………………………..

….…………………………………..
(data i podpis opiekuna)

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, reprezentowany przez dyrektora Panią Ewę
Molendę w celu możliwości jego udziału w VII Konkursie Kolęd i Pastorałek „Radość
kolędowania“zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach promujących VII
Konkurs Kolęd i Pastorałek
*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

