NAJPIĘKNIEJSZĄ WIOSNĄ JEST DOBROĆ SERCA.
Nikolaus Lenau

XI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„WIOSNA, NADZIEJA I RADOŚĆ”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY:
-

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „UŚMIECH” z Mikołowa.

II. CELE KONKURSU:
-

odkrywanie i promocja młodych talentów,

-

rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w życiu kulturalnym,

-

kształtowanie wrażliwości na piękno, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalnych pomysłów,

-

integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń artystycznych.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (do 20 roku życia), podopieczni świetlic
terapeutycznych, domów kultury, stowarzyszeń, ochronek, itp.
IV. GRUPA WIEKOWA UCZESTNIKÓW: (proszę podkreślić)
-

dziecięca I-III

- IV – VI

- VII – VIII

- młodzieżowa

V. TERMIN KONKURSU: 24.04.2019 r. (środa) w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, rozpoczęcie konkursu
o godzinie 0900.
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się 06.05.2019 r. (poniedziałek)
o godz. 17,30 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
VI. WARUNKI KONKURSU:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie kart zgłoszeniowych wraz z podpisanym oświadczeniem
(załącznik) na adres: Stowarzyszenie „Uśmiech”, ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów lub na adres internetowy:
stowarzyszenie_usmiech@wp.pl do 15.04.2019 r. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu konkursu.
FORMA TEATRALNA:
-

przedmiotem konkursu jest 15- minutowa prezentacja, zrealizowana w dowolnej konwencji teatralnej (w tym
również forma taneczna),

-

czas na montaż i demontaż scenografii do 5 minut ,

-

zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań na płytach CD,
pendrive, mini disc, mp3 z dokładnym opisem.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawców, zgodny z tematyką festiwalu,
- scenariusz i reżyseria,
- interpretacja tematu i kultura słowa,
- ruch sceniczny,
- celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki,
- gra aktorska.
FORMA MUZYCZNA:
- w konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne,
- uczestnicy wykonują jeden utwór,
- łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut,
- organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający,
- w przypadku playbacków, należy przywieźć ze sobą nośnik z nagraną muzyką (dobrej jakości technicznej - CD,
pendrive, mini disc, mp3).
Kryteria oceny:
- intonacja,
- interpretacja,
- muzykalność,
- dykcja,
- dobór repertuaru uwzględniający wiek i możliwości wokalne uczestników, zgodny z tematyką festiwalu,
- ogólny wyraz artystyczny.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
-

Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy do organizatora.

-

Przyjazd uczestników na konkurs odbywa się na koszt własny.

-

Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczestników.
Wszelkich informacji dot. festiwalu można uzyskać na stronie internetowej www.stowarzyszenieusmiech.eu
e-mail: stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU!
Życzymy radosnych, owocnych, wiosennych przygotowań do festiwalu.

STOWARZYSZENIE „UŚMIECH”
43-190 Mikołów ul. Rybickiego 21
tel. 601 487 503
NIP 635-16-75-838 Regon 278056611

Konto: Getin Bank 83156000132353689620000004

Powodzenia!
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Uśmiech”

KARTA ZGŁOSZENIA
DO X FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„WIOSNA, NADZIEJA I RADOŚĆ”
I. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu muzycznego, teatralnego (liczba uczestników)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
II.Kategoria wiekowa (podkreślić)
-

dziecięca I-III

- IV – VI

- VII – VIII

- młodzieżowa

III.Imię i nazwisko instruktora (ADRES , TELEFON , E-MAIL)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
IV.Nazwa instytucji macierzystej - szkoła, placówka (ADRES , TELEFON , E-MAIL)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
V.Forma prezentacji (podkreślić)
MUZYCZNA

TEATRALNA

MIESZANA (JAKA).................................................................................................

VI.Tytuł i autor przygotowanego przedstawienia teatralnego bądź wokalnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
VII.Rodzaj akompaniamentu, wymagania techniczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
VIII.Dodatkowe (istotne) informacje o wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
IX.Uwagi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Podpis osoby zgłaszającej
...........................................

Załącznik
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA
W XI FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„WIOSNA, NADZIEJA I RADOŚĆ” W MIKOŁOWIE

Ja,
niżej
podpisana(y)
wyrażam
zgodę
na
udział
............................................................................................
(należy wpisać imię i nazwisko dziecka) w XI FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„WIOSNA, NADZIEJA I RADOŚĆ” organizowanym przez Stowarzyszenie „Uśmiech”.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich w celu przeprowadzenia
konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

.........................................................
Data i miejscowość

…………………………………………………
Podpis (pełne imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka w zakresie wizerunku przez Stowarzyszenie „Uśmiech”, będące organizatorem
XI FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „WIOSNA, NADZIEJA I RADOŚĆ” w celu
utrwalenia oraz zrelacjonowania przebiegu ww. wydarzenia poprzez publikację zdjęć w portalach społecznościowych.

.........................................................
Data i miejscowość

…………………………………………………
Podpis (pełne imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

