XXIII FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIEGO
FESTIWALU
CZERWONAK 2018
REGULAMIN
1. Organizatorem imprezy jest:
Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku
Organizatorami na szczeblu rejonowym są:
-

Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego w Kaliszu.
Koniński Dom Kultury
Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
Współorganizatorem na szczeblu powiatu pleszewskiego jest:

Dom Kultury w Pleszewie
2. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez
wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych, rozpowszechnianie nowego
repertuaru i promocję młodych talentów.
3. Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w trzech etapach:
-

eliminacje powiatu pleszewskiego - 17 maja 2018 Dom Kultury w Pleszewie,
godz.10.00
eliminacje rejonowe - 29 maja 2018 Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, ul.
Fabryczna 13-15, godz.10.00
finał wojewódzki - 10 czerwca 2018 Centrum Kultury i Rekreacji w
Koziegłowach

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku przedszkolnym, które
przygotuje wykonanie jednej dowolnej piosenki o tematyce dziecięcej o czasie nie
dłuższym niż trzy minuty oraz dokona zgłoszenia w konkursie. Konkurs przebiega bez
dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.

5. Skład komisji konkursowych w poszczególnych powiatach ustala organizator eliminacji
powiatowych. Komisje te typują pięcioro dzieci z każdego powiatu do udziału w
eliminacjach rejonowych.
a).Zgłoszenia uczestnika Festiwalu (wg. załączonego wzoru) należy przesłać na
adres Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza1, 63-300 Pleszew, tel/fax 7422-631,
e mail: dkpleszew@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2018r.
Każda placówka zgłasza maksymalnie troje uczestników.
b). Niniejszy regulamin dostępny także będzie na stronie www.dkpleszew.pl
6.W eliminacjach powiatowych dopuszcza się występy solowe z towarzyszeniem chórku
(max 3 osoby towarzyszące). Ocena Jury dotyczyć będzie jednak wyłącznie solisty z
uwzględnieniem takich kryteriów jak: dobór repertuaru, poprawność wykonania oraz tzw.
ogólny wyraz artystyczny.
7. Uregulowanie obowiązków wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych leży po stronie Zgłaszającego uczestnika do eliminacji powiatowych.
8.Do akompaniamentu mogą być stosowane różne instrumenty, ewentualnie płyta CD lub
kaseta magnetofonowa.
9.Eliminacje powiatowe Festiwalu odbędą się w Domu Kultury w Pleszewie w dniu
17.05.2018r. (czwartek) o godz. 10.00
10.Dla laureatów Finału wojewódzkiego przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
11.Uczestnicy eliminacji powiatowych wraz z opiekunem dojeżdżają na własny koszt,
powinni posiadać także aktualne ubezpieczenie. Nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia
jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
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