Regulamin konkursu artystycznego dla dzieci i młodzieży

pt. „ KONKURS TALENTÓW muzycznowokalnych”
1. Organizatorami konkursu dla dzieci i młodzieży pt.

„Konkurs talentów

muzyczno-wokalnych” będą:
Grupa inicjatywna złożona z przemyślan posiadających osiągnięcia w dziedzinie
artystycznej :
1. p. Wioletta Pantuła – pomysłodawczyni konkursu, aktorka, psycholog,
pedagog, krytyk sztuki, nauczyciel plastyki, juror „MaszTalent”
w Jarosławiu
2. p. Alicja Chruścicka – Instruktor kulturalno-oświatowy, pisarka
3. p. Renata Telega – instruktor koordynujący, przedsiębiorca
4. p. Elżbieta Bernatek - muzykolog
5. p. Ewa Wiśniowska – nauczycielka gry na skrzypcach
6. p. Piotr Misicki – towarzystwo muzyczne
2.Celem Konkursu jest :


promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie artystycznej



popularyzacja miasta Przemyśla i okolic



promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Naszym mieście



integracja wśród dzieci i młodzieży



popularyzowanie piękna w wierszach, muzyce i piosenkach

3.Tematyka konkursu:


wiersz lub opowiadanie o Przemyślu, miniatury teatralne- dowolne



piosenka - kompozycja muzyczna o dowolnym repertuarze



utwory na dowolnym instrumencie muzycznym

4. W konkursie artystycznym mogą brać udział dzieci i młodzież z Przemyśla,
które pasjonują się literaturą ,teatrem, śpiewem i muzyką. ( OSOBY
INDYWIDUALNE)
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:




od 7 lat do 10 lat
od 11 lat do 14 lat
od 15 lat do 18 lat

Za zajęcie I miejsca: Złoty PUCHAR, dyplom i nagroda specjalna
Za zajęcie II miejsca: Srebrny PUCHAR, dyplom i nagroda specjalna
Za zajęcie III miejsca: Brązowy PUCHAR, dyplom i nagroda specjalna
Za zajęcie I wyróżnienia: złoty MEDAL, dyplom wyróżnienia i upominek
Za zajęcie II wyróżnienia: srebrny MEDAL, dyplom wyróżnienia i upominek
Za zajęcie III wyróżnienia: brązowy MEDAL, dyplom wyróżnienia i upominek
Nagroda Specjalna I: statuetka i upominek
Dla wszystkich uczestników konkursu: BUTTONY

5. Warunkiem udziału w konkursie jest :

7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na udział w konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie
podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie dzieckiem oświadczenie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
o innej tematyce niż podany w regulaminie.
9. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych w konkursie. ( wiersze i opowiadania o
Przemyślu, po rozstrzygnięciu konkursu zostaną pokazane na wystawie)
10. Impreza odbędzie się zgodnie z wymogami epidemiologicznymi!

