REGULAMIN
VII POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Maj/czerwiec 2021r. ON-LINE

ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM 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.
Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczna edycja Przeglądu Zespołów Artystycznych organizowana jest online.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zespoły artystyczne działające w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach wychowania
pozaszkolnego oraz innych instytucji ( 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 .
 KATEGORIE WARSZTATOWE

 Przegląd Form Muzycznych:
Soliści prezentują 1 utwór muzyczny – (limit z instytucji delegującej 6os) max 2 osoby
z każdej kategorii wiekowej. Zachęcamy do organizacji eliminacji szkolnych.
zespoły wokalne ( min. 5 os. ) 1 utwór muzyczny max 2 zespoły z instytucji delegującej
 Przegląd Form Tanecznych: (min 6osób) taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec
ludowy
Prezentacja obejmuje 1 utwór o łącznym czasie do 5 min.

Uczestnicy przesyłają nagranie wideo z dźwiękiem konkursowej prezentacji.
Nagranie powinno być wysłane w formie możliwej do odczytu na komputerach, laptopach.
Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być przesłany w jednym z
wybranych formatów pliku: np. mp4, mpg .
Prosimy o umieszczenie nagranej prezentacji na serwisach np. na Media Fire lub
drive.google.com zwłaszcza jeżeli nagrana prezentacja jest dużym plikiem.
Nagrane prezentacje konkursowe, karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych należy przesłać na adres e-mail: konkursy.pmdktrzebinia@op.pl z dopiskiem
Przegląd Zespołów Artystycznych prosimy wpisać Soliści, zespoły wokalne lub taniec
Każde nagranie otrzyma potwierdzenie odebranej wiadomości. Brak potwierdzenia
oznacza nie przyjęte zgłoszenie.
ZGŁOSZENIA:
Soliści , zespoły muzyczne oraz zespoły taneczne do dnia 31maja2021r.
Ogłoszenie wyników: na stronie www.pmdk-trzebinia.pl dnia 15 czerwca 2021r.

OCENA ZESPOŁÓW

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

KARTA ZGŁOSZENIA
VII 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. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora .......................................................................................................

Podpis reprezentanta instytucji zgłaszającej ....................................

*prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń – drukowane litery

