VIII POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
ARTYSTYCZNYCH
O PUCHAR STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI
WSPÓŁORGANIZATOR
TRZEBIŃSKIE CENTRUM KULTURY W TRZEBINI
CELE PRZEGLĄDU
Celem przeglądu jest :
Ocena dorobku uczniowskich zespołów muzycznych i tanecznych z terenu powiatu chrzanowskiego.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczych uzdolnień dzieci i młodzieży.
Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Integracja środowisk szkolnych z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zespoły artystyczne działające w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach wychowania
pozaszkolnego oraz innych instytucjach ( samorządowe placówki kulturalne, świetlice środowiskowe i itp.) z Chrzanowa,
Trzebini, Libiąża, Babic i Alwerni.

W Przeglądzie Zespołów Artystycznym nie biorą udziału szkoły muzyczne.
• KATEGORIE WIEKOWE:

Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
 Uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII
 Uczniowie szkół ponadpodstawowych
W przypadku zespołów, których w skład wchodzą dzieci i młodzież w różnym wieku za odpowiadającą regulaminowi
kategorię wiekową przyjmuje się wiek większości uczestników . Ostateczna decyzja o kategorii wiekowej należy do jury
przeglądu.
• KATEGORIE WARSZTATOWE
 Przegląd Form Muzycznych:

soliści prezentują 1 utwór muzyczny, (do 4 osób z danej kategorii wiekowej reprezentujących
szkołę lub placówkę)
zespoły wokalne ( min. od 5 osób do 12 osób ), chóry, zespoły instrumentalne ( prezentacja
obejmuje 1 utwór o łącznym czasie 3-4 min.).
 Przegląd Form Tanecznych: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec ludowy
Prezentacja obejmuje 1-2 utworów o łącznym czasie 10 min.
W Przeglądzie Form Tanecznych biorą udział wyłącznie zespoły taneczne.
Zgłoszenia zespołów na karcie zgłoszenia ( po 1 szt. dla każdego zespołu) oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych wg załączonego wzoru do regulaminu należy dostarczyć do dnia 6 MAJA 2022r. do Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini na adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 72 lub na adres e-mail:
mdktrzebinia@o2.pl
TERMINARZ FESTIWALU
1. Przegląd Zespołów Muzycznych - 17,18.05.2022r. – godz. 9.00
2. Przegląd Zespołów Tanecznych - 25.05.2022r. – godz. 9.00
3. Podsumowanie Przeglądu
- 30.05.2022r. – godz. 10.00
Harmonogramy występów poszczególnych zespołów będą dostępne na naszej stronie
www.pmdk-trzebinia.pl od dnia 11 maja 2022r.

UWAGA!!!
MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ ZESPOŁÓW :
DOM KULTURY „SOKÓŁ” W TRZEBINI, UL. KOŚCIUSZKI 74
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu i miejsca przesłuchań w przypadku dużej
ilości zgłoszeń. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani.
OCENA ZESPOŁÓW

Oceny zespołów dokona Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą specjaliści w zakresie muzyki i
tańca.
W poszczególnych kategoriach warsztatowych będą przyznawane: wyróżnienia I„S”, I, II, III stopnia oraz
wyróżnienia.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
NAGRODY

Najlepszym zespołom ( zdobywcom wyróżnienia I„S”, I, II i III stopnia i zwykłego wyróżnienia )wręczone
zostaną okolicznościowe statuetki.
USTALENIA KOŃCOWE
ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE PRZEGLĄDU ODPOWIADAJĄ
OPIEKUNOWIE ZESPOŁÓW.
UWAGA!!!

W trakcie trwania Przeglądu będzie prowadzona punktacja udziału szkół i zdobywania miejsc
w poszczególnych formach warsztatowych. Szkoła , która uzyska największą liczbę punktów
otrzyma Puchar Starosty Chrzanowskiego.
KARTA ZGŁOSZENIA
VIII POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

1.

Kategoria warsztatowa ( wg kategorii przedstawionych w regulaminie)
……………………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa zespołu lub solista (imię i nazwisko),

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

3. Kategoria wiekowa ……………
4. Repertuar
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Nazwa szkoły ................................................................................................................................................
6. Adres .............................................................................................................................................................
7. Telefon, adres e-mail .....................................................................................................................................
8. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora .......................................................................................................
9. Liczba uczestników w zespole .............. czas trwania występu .......................
10. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, mikrofony, światło, przerwa techniczna (czas na zmianę kostiumów,
dekoracji, itp.
……….................................................................................................................................................................
Podpis reprezentanta instytucji zgłaszającej ....................................

*prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń – drukowane litery,

