REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „ANIOŁ 2021”
DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. M. KOLBEGO W TERESINIE
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.
2. Organizatorem konkursu są nauczyciele muzyki Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie.
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:
 Uwrażliwianie na piękno kolęd i pastorałek oraz popularyzacja poprzez ukazanie ich różnorodności i piękna.
 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 Promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie.
 Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
III. Miejsce i czas trwania konkursu:
 Konkurs odbędzie się w formie ON-LINE.
 Przesyłamy link z dowolnego dysku internetowego z nagranym filmem w formacie pliku mp4 na adres:
sztuka.aga@wp.pl
01.12.2021r. – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń i nagrań.
21.12.2021r. – Zakończenie przyjmowania nagrań.
11.01.2022r. – Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.
IV. Uczestnictwo w Konkursie.
1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego
w Teresinie.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kolędy lub pastorałki i wykonanie nagrania w formacie mp4.
3. W konkursie biorą udział tylko soliści.
4. Warunkiem udziału jest przesłanie linku do nagrania w formie pliku mp4 na adres: sztuka.aga@wp.pl
V. Uwarunkowania techniczne nagrań:
• Film konkursowy nagrywamy w domu i przesyłamy link na podany adres mailowy.
• Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia tzn. (bez montażu).
• Nagranie video poziome (od pasa w górę) w dobrej jakości obrazu i dźwięku.
• Film może być nagrany np.: telefonem, tabletem, kamerą, aparatem (plik w formacie mp4).
VI. Ocena prac.
1. Oceny wykonań konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 muzykalność, walory wokalne,
 umiejętności warsztatowe (intonacja, dykcja),
 interpretację tekstu,
 dobór repertuaru do możliwości wykonawców,
 pomysłowość i oryginalność wykonania,
 ogólny wyraz artystyczny.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły: www.spteresin.pl
4. Nagrania dzieci biorących udział w konkursie, zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
5. Rodzic, którego dziecko bierze udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie nagrania na stronie szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

