REGULAMIN
19. GMINNE AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
„GAPA 2016”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.
Cel imprezy:
1. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci z terenu gminy Kotla.
2. Popularyzacja indywidualnych i zespołowych form wokalnych
oraz ich wartości artystycznych i wychowawczych.
3. Edukacja artystyczna dzieci oraz dalszy rozwój amatorskiej twórczości artystycznej.
Termin imprezy: 15 kwietnia 2016 r. godz. 9:00.
Miejsce imprezy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli – sala widowiskowa
ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla, Telefon: 76 8318 388.
Uczestnicy:
1. W przeglądzie uczestniczą soliści i zespoły wokalne.
2. Ustala się pięć kategorii:
Kategoria I: grupa młodsza (do 5 lat)
Kategoria II: grupa średnia (klasy „0” i „I”)
Kategoria III: grupa starsza (klasy II i III)
Kategoria IV zespoły wolakne (duety, tria – do lat 5)
Kategoria V: zespoły wokalne (duety, tria – klasy „0” i „I”)
Kategoria VI: zespoły wokalne (duety, tria - klasy II i III)
Zasady uczestnictwa:
1. Każdy solista/zespół prezentuje utwór o łącznym czasie do 4 minut.
2. W konkursie mogą być wykonywane piosenki z repertuaru dziecięcego.
3. We wszytskich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych
uczestników.
4. Wykonawca prezentuje tylko jeden utwór – może wystąpić tylko raz.
(solista nie może wystąpić jako członek zespołu wokalnego).
Osoby śpiewające z solistą jako tzw. chórek nie otrzymują żadnych nagród, ani dyplomów.
5. Akompaniament lub podkład muzyczny zespoły i soliści przygotowują we własnym zakresie.
6. Organizator zwraca się z prośbą dostarczenia (na pendrivie) podkładu muzycznego wcześniej, w celu
uniknięcia problemów technicznych.
7. Uczestnicy śpiewający z playbacków będą dyskwalifikowani!
Ocena i nagrody:
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne i muzyczne, ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplom uczestnictwa.
Każdej kategorii wiekowej przyznaje się 3 główne nagrody (I, II, III miejsce) oraz nagrodę GRAND PRIX spośród
wszystkich uczestników.
Przepisy organizacyjne:
1. Dojazd dzieci na prezentacje zapewnia instytucja delegująca lub rodzice.
2. Uczestnicy winni, wg przepisów obowiązujących w przedszkolach i szkołach posiadać opiekunów.
3. Soliści/ zespoły kwalifikowane będą na podstawie kart zgłoszeń, które należy przesłać lub dostarczyć
do
14
kwietnia
2016
roku
do
Gminnego
Ośrodka
Kultury
i Sportu w Kotli, ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla.
4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.
Zapewniamy:
nagłośnienie: 3 mikrofony bezprzewodowe, 1 mikrofon przewodowy
poczęstunek dla występujących,
dobrą zabawę.
Proponowany program:
08:30 - Garderoba.
09:00 - Przywitanie i otwarcie prezentacji,
- występy – przesłuchania,
- poczęstunek,
- ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród.

