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§1

III Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

§2

Celem Konkursu jest:

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie
prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży
oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do
pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3
Konkurs ma zasięg gminny. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół
spełniających kryteria określone w §4.

§4
Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
a) soliści lub zespoły od 5 do 9 lat,
b) b) soliści lub zespoły od 10 do 15 lat,
c) dorośli

§5
1. Konkurs jest dwustopniowy.
2. W pierwszym etapie szkolnym - należy przeprowadzić eliminacje
szkolne i dostarczyć na adres Sekretariatu Konkursu do dnia 11 lutego 2020
(decyduje data wpłynięcia) wypełnione karty zgłoszeń (adres poniżej
Regulaminu). Każda szkoła i placówka może zgłosić do 3 osób w każdej
kategorii
3. Uczestnicy w kategoriach wiekowych a i b (§4) wykonują dwie dowolne
piosenki polskiego autora teksu i muzyki.

§6
W konkursie finałowym zostanie wyłonionych po trzech Laureatów w
każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
Konkurs finałowy odbędzie się 14 lutego 2020r. o godz. 10:00 w
świetlicy CKGK w Lachowie.

§7
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu
wyłania laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach
wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych
punktów.
2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego
Konkursu po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich
zakwalifikowanych uczestników.

§9
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z
Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).
Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy CKGK w Lachowie,
18-500 Kolno, Lachowo 71
e-mail: lachowo@hotmail.com
i pod numerem telefonu 604232838 - Iza Tyszka


