§ 1.

Regulamin
II GMINNEGO FESTIWALU
PIOSENKI PRZYRODNICZEJ

Festiwal przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej z gminy
Wieluń. Szkołę może reprezentować solista lub zespół wokalny złożony
maksymalnie z 5 osób.
§ 2.
Organizatorem Festiwalu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie.
§ 3.
Termin Festiwalu: 12 maja (piątek) 2017 r. godzina 09:00.
§ 4.
Miejsce Festiwalu: Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie.

w ramach projektu edukacyjnego
„Mamy tylko jedną Ziemię”

o nagrodę Burmistrza Wielunia
Pawła Okrasy

§ 5.
Cele Festiwalu:
- propagowanie i popularyzacja piosenek o tematyce ekologicznej,
przyrodniczej
- konfrontacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców
- integracja środowisk szkolnych z terenu gminy Wieluń.

§ 6.
Uczestnicy Festiwalu wystąpią z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
Kategoria 1: klasy I-III
Kategoria 2: klasy IV-VI
W przypadku zespołów wokalnych o przydziale do odpowiedniej kategorii
wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).

§ 7.
W każdej z kategorii szkoła może wykonać jeden utwór muzyczny o tematyce
przyrodniczej, ekologicznej.
Wykonawcy mogą utwór śpiewać a cappella, mogą korzystać z podkładu
muzycznego (pół playback), lub wykonać go przy akompaniamencie własnym.
Nie dopuszcza się pełnych playbacków.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
§ 8.
Kolejność prezentacji oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

§ 13.
Dodatkowe informacje i uwagi końcowe:
- Organizator udostępnia instrument klawiszowy, zapewnia profesjonalne
nagłośnienie, odtwarzacz audio CD oraz mp3.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych,
wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji,
Internecie i prasie
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu
- Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
organizator
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

§ 9.
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- poziom trudności wykonywanego utworu muzycznego
- dykcja, czystość, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.
§ 10.
Warunki uczestnictwa:
- wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na
adres
Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie,
ul. Harcerska1, 98-300 Wieluń
lub mailowo na adres anna.grabowskaplonka@onet.pl do 28 kwietnia 2017 r.
- uczestnicy Festiwalu korzystający z półplaybacku proszeni są do ich
dostarczenia organizatorom przed festiwalem ( mailowo lub osobiście )
- nagranie podkładu powinno być w formacie audio lub mp3.
§ 11.
Jury:
- w skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
- decyzje Jury są ostateczne.
§ 12.
Nagrody:
- Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
- zwycięzcy oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną
uroczyście wręczone 11. 06. 2017 r. (niedziela, godz. 15:00) na uroczystym
podsumowaniu projektu edukacyjnego.

Koordynator Festiwalu: Anna Grabowska- Płonka
tel. 697-948-077
Regulamin Festiwalu i karta zgłoszenia dostępne są również na stronie
internetowej szkoły www.szkola.gaszyn.pl w zakładce aktualności.

Zapraszamy do udziału w Festiwalu

