Konkurs Piosenki Europejskiej
Regulamin
1. Organizatorzy:
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu,
 Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu,
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu.
2. Konkurs organizowany jest z ramach ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy
Europejskich pn. „Integracyjny Jarmark z Funduszami Europejskimi – DOFE na
Podkarpaciu”.
3. Cele konkursu:
 prezentacja i popularyzacja piosenek państw Unii Europejskiej,
 propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
 prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci i młodzieży,
 wymiana doświadczeń oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców,
instruktorów i nauczycieli.
4. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu
jarosławskiego.
5. W konkursie mogą brać udział soliści/zespoły wokalne. Szkoła może zgłosić
maksymalnie 3 wykonawców.
6. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach:
 soliści/zespół kl. I - III,
 soliści/zespół kl. IV- VII,
 soliści/zespół – gimnazjum,
 soliści/zespół – szkoła średnia.
7. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę w języku państwa należącego do Unii
Europejskiej
8. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
9. Kryteria oceny: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe, interpretacja,
aranżacja, poprawność wymowy, ogólny wyraz artystyczny.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów oraz dyplomy za
udział.

11. Konkurs odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu
ul. ks. Jakuba Makary 1, 7 maja od godz. 15.00
12. Laureaci konkursu wystąpią w dniu 11.05.2018 r. w trakcie wydarzenia „Integracyjny
Jarmark z Funduszami Europejskimi – DOFE na Podkarpaciu”, które odbędzie się na
jarosławskim Rynku. Dokładna godzina występów podana zostanie telefonicznie.

UWAGA !!!
Zgłoszenia prosimy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu do 26 kwietnia
2018 r., Pl . A. Mickiewicza 6
e-mail: js-instruktorzy@mok-jar.pl

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
1.

Imię i nazwisko lub nazwa zespołu: ……………………………………………………

2.

Kategoria wiekowa: ……………………………………………………………………..

3.

Instytucja patronująca / adres, telefon, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………...
4.

Utwór:



tytuł piosenki:

............................................................................................



kompozytor:

............................................................................................



autor tekstu:

............................................................................................



w jakim języku śpiewana:

............................................................................................

5.

Rodzaj akompaniamentu:

…………………………………………………………………………………………………...
Akompaniament na płycie CD prosimy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres:
js-instruktorzy@mok-jar.pl
6.

Potrzeby techniczne:

…………………………………………………………………………………………………...
7.

Imię i nazwisko osoby przygotowującej /nr tel. e-mail/

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

……………………………..
Pieczątka instytucji

……………………………..
Podpis

Uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
Listy uczestników zawierające dane w zakresie: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, listy laureatów
zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z konkursem będą
umieszczone na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach m.in. promujących wydarzenie
pn. „Integracyjny Jarmark z Funduszami Europejskimi – DOFE na Podkarpaciu”.

