
    „Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu”

  Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

ORGANIZATOR:

Dom Kultury "Jowisz"

ul. Dworcowa 95

59-180 Gaworzyce

CELE

1. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

2. Promocja twórców i wykonawców.

3. .Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych. 

UCZESTNICY

1. Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Gaworzyce.

2. Forma prezentacji:

- soliści

-  instrumentaliści

3. Festiwal przebiegać będzie w czterech kategoriach wiekowych:

I – przedszkolaki

II –  klasy I- III

III – klasy IV- VII

IV- starsi



CZAS I MIEJSCE 

Festiwal  odbędzie się 13.01.2018r. (sobota) o godz. 15.00 w Domu Kultury "Jowisz” w 
Gaworzycach .

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy festiwalu  wykonują jedną kolędę lub pastorałkę ( piosenkę świąteczną). 

2. W przypadku stosowania półplaybacku każdy utwór powinien być nagrany na płycie CD audio, 
CD MP3 lub na pendrivie.

 ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 8 stycznia 2018r. na adres: 

Dom Kultury"Jowisz"

ul. Dworcowa 95

59-180 Gaworzyce

lub e-mailem: dk-jowisz@wp.pl 

KRYTERIA OCENY

Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie: 

1. Dobór repertuaru.

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

3. Aranżację. 

4. Ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy. 

Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury"Jowisz".



INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator powołuje Komisje Konkursową. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca. 

4. Festiwal  ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych  jest 
terminowe złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w festiwalu  jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu,  w tym również wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn 
zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach 
uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy oraz  wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.)

                                                  SERDECZNIE    ZAPRASZAMY!!!

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 781 316 100



KARTA ZGŁOSZENIOWA

   „  Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu”

II   GMINNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Nazwisko i imię solisty...................................................

Kategoria wiekowa................................................................................ 

Tytuł utworu..................................................................................... 

Adres i telefon ..................................................

…..........................................................................................................

Potrzeby techniczne..............................................................................

…..........................................................................................................

….......................................................................................................... 

                      .................................................

                               Data  i  podpis rodzica/ opiekuna 

 


