REGULAMIN KONKURSU :
IV SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
DLA KLAS 0
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”
I.Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowania przedszkolnego:
p. Renata Kołodziejak
p. Agata Radosz
p. Aneta Walczak
oraz nauczyciele świetlicy
p. Monika Bargieł
p. Marlena Skibińska
2.Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej
im. św. M. Kolbego w Teresinie i przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
3. Nagranie utworu i przesłanie do organizatorów jest równoznaczne z akceptacją warunków
Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z
przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.
II.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań muzycznych
- podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek
- promocja talentów
-rozwijanie umiejętności śpiewu
-propagowanie działalności twórczej wśród dzieci

III.

Miejsce i czas trwania konkursu
-Konkurs odbędzie się w formie ON-LINE.
-Przesyłamy link z dowolnego dysku internetowego z nagranym filmem na adres:
mmenkaa@gmail.com
lub przynosimy nagrania na pendrive w formie pliku mp4.
-Jeśli ktoś będzie miał pytania dotyczące konkursu można skontaktować się telefonicznie:
693 854 704.
-Na maila wysyłamy imię i nazwisko dziecka oraz klasę, jeśli ktoś przyniesie na nośniku
pendrive, plik podpisuje imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wpisuje klasę.

01.12.2020r. – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń i nagrań.
18.12.2012r. - Zakończenie przyjmowania nagrań.
do 23.12.2020r. - Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, ogłoszenie
wyników na stronie internetowej szkoły.
IV.

Uczestnictwo w Konkursie
1.W Konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce
świątecznej i nagranie wykonania w formie filmu mp4 (format filmu ustawia się w
ustawieniach aparatu w telefonie)
3. W konkursie biorą udział tylko soliści.
4. Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty i dołączenie do zgłoszenia nagrania w formie
pliku mp4. (Zgłoszenie wysyłamy wraz z linkiem na adres mmenkaa@gmail.com lub
przynosimy na nośniku pendrive.)
5. Wychowawca przekazuje chętnym uczniom zgodę na udział w konkursie, którą Państwo
zobowiązani jesteście podpisać i zwrócić do wychowawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ:

V.

•

Film konkursowy nagrywamy w domu i przesyłamy link na podany adres mailowy
lub przynosimy na nośniku pendrive do szkoły i przekazujemy wychowawcy.

•

Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego
ujęcia tzn. (bez montażu) filmy mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem
np.: telefonem, tabletem, kamerą, aparatem. (plik w formacie mp4).

Ocena prac.
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora i przyzna Nagrody i
Wyróżnienia.
2. Komisja konkursowa oceniać będzie intonację, dykcję oraz będzie zwracała uwagę na
dobór repertuaru.

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
3. Nagrania dzieci biorących udział w konkursie, zostaną umieszczone na szkolnej stronie
internetowej.
4. Rodzic, którego dziecko bierze udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie nagrania
na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

