Regulamin konkursu wokalno-instrumentalnego

„ŚWIĄTECZNA AKADEMIA DŹWIĘKU”

I. ORGANIZATOR
Szkoła Muzyczna AKADEMIA DŹWIĘKU
06-400 Ciechanów, ul. Henryka Sienkiewicza 33a
www.akademiadzwieku.edu.pl
e-mail: adciechanow@gmail.com
www.facebook.com/adciechanow
II. CELE KONKURSU
1. Prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja walorów artystycznych piosenek świątecznych i
zimowy.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
5. Wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej
w zakresie muzyki.
III. UCZESTNICY KONKUSU
1. Adresatami konkursu są dzieci, młodzież i dorośli – z powiatu ciechanowskiego. Do konkursu
mogą zgłaszać się również osoby mieszkające na terenie innych powiatów – pod warunkiem, że
uczą się lub pracują na terenie powiatu ciechanowskiego.
2. Konkurs nie jest skierowany do zawodowych muzyków.
3. Organizatorzy konkursu przewidują ocenę występów w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, uczniowie klas 0 – III, uczniowie klas IV – VI, uczniowie klas VII – VIII, uczniowie
szkół średnich i dorośli. Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie – w zależności od liczby zgłoszeń.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Ciechanowskiego.
2. Repertuar utworów konkursowych musi być związany ze Świętami Bożego Narodzenia: kolędy,
pastorałki lub utwory zimowe.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór. Sposób wykonania jest dowolny: wokalny, wokalnoinstrumentalny lub instrumentalny. Uczestnicy mogą śpiewać i grać z akompaniamentem własnym,
osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym oraz a'capella.
4. Występ powinien być nagrany w formie video. Warto zadbać o odpowiedni wystrój i otoczenie
miejsca w którym dokonywane jest nagranie. Jakość i metoda nagrywania nie będzie istotnym
elementem oceny Jury.

V. KRYTERIA OCENY I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, technikę gry, interpretację, kulturę
wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do
Regulaminu. Formularz i regulamin dostępne są na stronie internetowej Organizatora
www.akademiadzwieku.edu.pl
3. Karty zgłoszeń oraz nagranie należy składać do dnia 20 grudnia 2020 roku. Drogą elektroniczną
na adres e-mail: adciechanow@gmail.com (wraz z nagraniem video należy przesłać skan
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego).
4. Zgłoszenia można dokonać również tradycyjną drogą pocztową - decyduje data wpływu.
Wówczas należy przesłać nagranie na płycie CD lub DVD oraz wydrukowaną, wypełnioną i
podpisaną kartę zgłoszenia.
5. Miejsce złożenia nagrań i kart:
e-mail: adciechanow@gmail.com
lub
AKADEMIA DŹWIĘKU Szkoła Muzyczna,
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33a,
tel. 517 770 082,
VI. KOMISJA KONKURSOWA
1. Nie planujemy przesłuchania osobistego. Ocena nastąpi na podstawie przesłanych nagrań.
Wszystkie występy oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.
VII. NAGRODY
1. Jury powołane przez Organizatora przyzna wyróżnienia oraz dyplomy.
2. Przewidziane są również nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów
prywatnych oraz instytucjonalnych – ich pula będzie zależna od liczby zgłoszeń do konkursu - im
większa liczba zgłoszeń – tym większa pula nagród.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

