Regulamin Dębskiego Konkursu Kolędowego
1. Organizatorem Dębskiego Koncertu Kolędowego pod patronatem Wójta
Gminy Dębe Wielkie jest Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Dębe Wielkie.
3. Konkurs organizowany jest w celu kultywowania tradycji bożonarodzeniowych,
rozwijania talentów muzycznych, oraz integracji lokalnych społeczności.
4. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
•
•
•
•
•
•

Dzieci przedszkolne i zerówka
Szkoła podstawowa kl. I-III,
Szkoła podstawowa kl. IV-VI,
Szkoła podstawowa kl. VII, VIII, III gimnazjum oraz młodzież do lat 18
Dorośli
Grupy mieszane

5. Uczestnicy będą oceniani w kategoriach soliści (jeden wykonawca z muzykiem
akompaniatorem lub bez) i zespoły (dwoje lub więcej wykonawców
z muzykiem akompaniatorem lub bez). W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń
do poszczególnych kategorii organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
punktu 4 regulaminu. Ewentualne zmiany regulaminu i wiążące się z tym nowe
kategorie zostaną podane do wiadomości 15 stycznia 2019 r.
6. Uczestników do Dębskiego Konkursu Kolędowego mogą zgłaszać osoby
indywidualne, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.
7. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwa zgłoszenia w jednej
kategorii.
8. Czas trwania jednego utworu nie może przekraczać pięciu minut.
9. Do udziału w Konkursie można zgłaszać solistów lub zespoły. Podstawą zgłoszenia
jest podanie informacji:
• Imię i nazwisko uczestnika, lub nazwa zespołu (liczba osób w zespole).
• Nazwa placówki lub imię i nazwisko opiekuna artystycznego
w przypadku zgłoszenia indywidualnego
• Kategoria wiekowa
• Tytuł wykonywanego utworu
• Czas trwania występu, potrzeby techniczne

10. Warunkiem udziału w Dębskim Konkursie Kolędowym będzie wykonanie
jednego utworu: dowolnej kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej. Utwór
może być wykonany w języku polskim lub obcym. Akompaniament może być
wykonywany „na żywo” lub w formie podkładu (płyta CD, Pen drive) bez linii
melodycznej. Utwory mogą być śpiewane także bez towarzyszenia
instrumentów (a’cappella) lub grane na instrumentach (bez słów).
11. Zgłoszenia do Dębskiego Konkursu Kolędowego prosimy kierować do
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim pod numer telefonu 735 553 555
lub e-mailem gok@debewielkie.pl (zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą na
przetwarzaniem danych osobowych oraz z treścią regulaminu. Kartę zgłoszenia
oraz zgodę należy przesyłać do 14/01/2019 r.
12. O zakwalifikowaniu się do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń (organizator
zastrzega limit wykonawców do 120 osób).
13. Uczestnicy proszeni są o przyjazd pół godziny przed planowanym występem.
O kolejności występów decydują organizatorzy, lista uczestników wraz
z przypuszczalną godziną występu będzie dostępna na stronie
www.debewielkie.pl oraz www.gokdebewielkie.blogspot.com
14. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
15. Organizatorzy przewidują dla wszystkich uczestników dyplomy, a dla
laureatów dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
16. Dębski Konkurs Kolędowy odbędzie się w dniu 20/01/2019 o godzinie 12:00
w Domu Kultury w Chrośli gm. Dębe Wielkie ul. Mazowiecka 5
17. Komisja wyłoni laureatów biorąc pod uwagę umiejętność interpretacji,
muzykalność, dobór repertuaru, oraz ogólny wyraz artystyczny.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i nagrywania
prezentacji. Zgłoszenie do udziału w Dębskim Konkursie Kolęd jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
19. Kwestie nieujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.

