25 kwietnia 2019r.

Zaprasza:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SOMONINIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY w SOMONINIE

REGULAMIN KONKURSU
„STUDNIA TALENTÓW”

Celem konkursu jest wy łonienie utalentowanych dzieci i m łodzie ży oraz zachęcenie ich do
pracy twórczej, wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umo żliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego. Konkurs ten ma również na celu
kszta łtowanie umiejętności wspó łzawodnictwa i twórcz ą wymianę doświadcze ń. Jest to forma
promocji osiągnięć uczniów, opiekunów oraz szko ły.
1) UCZESTNICTWO

 Kategorie wiekowe:
* przedszkolaki
* klasy „0”
* klasy I-II
* klasy III-IV
* klasy V-VI
* klasy VII-VIII

Uczestnicy mog ą wzi ąć udzia ł w wybranym przez siebie rodzaju prezentacji:
–

PIOSENKA (mile widziany akompaniament)

–

GRA NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE INSTRUMENCIE MUZYCZNYM

–

SKECZ (scenka kabaretowa – najlepiej w łasny scenariusz )

 UWAGA ! W każdej kategorii wiekowej szko ła może zg łosić:
- dwie osoby indywidualne
lub
- jedna osoba indywidualna + jedna grupa
lub
- dwie grupy
 Grupy mogą liczyć maksymalnie 6 osób
 Organizator w czasie konkursu zapewnia sprzęt nag łaśniaj ący
 Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut

2) PRZEBIEG KONKURSU:
 Konkurs przebiega na drodze następujących eliminacji:
- I etap – eliminacje środowiskowe (szkolne)
- II etap – eliminacje gminne (25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30 na sali
widowiskowej GOK – Somonino)
 Potwierdzenie uczestnictwa ze względu na organizację konkursu prosimy dostarczyć
w nie przekraczalnym terminie do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie do dnia 17 kwietnia 2019r.
3) KRYTERIA OCENY:
 Zwycięzców wy łaniać będzie jury powo łane przez organizatora;
 Jury będzie ocenia ło przedstawiony program i będzie bra ło pod uwagę:
 dobór repertuaru;
 ogólny wyraz artystyczny
 oryginalność w ujęciu tematu;
 interpretacja muzyczno – sceniczna
4) NAGRODY:
 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora;
 Wszyscy wykonawcy otrzymają wyróżnienie w formie dyplomu, za udzia ł
w konkursie
5) KOSZT:
 Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżd żają na eliminacje gminne na koszt
w łasny lub jednostki delegującej
6) KONTAKT:
Dodatkowe informacje w sprawach nie objętych regulaminem można uzyskać w GBP
w Somoninie lub w biurze GOK-Somonino w godz. od 8.00 do 18.00 (poniedzia łek.- piątek)
tel: 58 684 11 26; 512 013 606
 Zg łoszenia można dostarczać osobiście, pocztą elektroniczną: gok@somonino.pl
lub fax: 58 684 11 26

7) ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
ul. Ceynowy 1a
83-314 Somonino
Tel. (58) 684 11 26
Zainteresowani mogą znaleźć regulamin na stronie internetowej www.somoninogok.pl

