ZDJ CIA Z 2005
Festiwal piosenki po raz pierwszy odbył si w 1995 roku. Przeznaczony jest dla dzieci i
młodzie y, która jest podzielona na grupy wiekowe:
- do 7 lat,
- 7-10 lat
- 10-14 lat
- powy ej 14 lat
Uczestnicy s podzieleni równie na kategorie:
- solista
- duet
- zespół (max 4 osoby)
Celem konkursu jest rozbudzenie aktywno ci twórczej w ród dzieci i młodzie y,
propagowanie czynnego udziału w tworzeniu kultury, wielokierunkowo

form pracy

twórczej, tworzenie mo liwo ci konfrontacji artystycznej, umo liwienie dzieciom i młodzie y
zdobycia pierwszych do wiadcze scenicznych.
Jury ocenia wykonawców w oparciu o takie elementy jak:
- ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru do mo liwo ci wiekowych i wokalnych wykonawcy,
- stopie trudno ci prezentowanego utworu,
- oryginalno
- umiej tno

prezentacji utworu,
wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy.

REGULAMIN
Organizatorem imprezy jest Gminy O rodek Kultury w Miejscu Piastowym.
Zało enia regulaminowe:
1. Ka dy z wykonawców prezentuje dwie dowolnie wybrane przez siebie piosenki.
2. Zabroniony jest wyst p z pełnym pleybeckiem.
3. Organizator dopuszcza wyst py bez adnego podkładu muzycznego.
4. Podkład do utworu mo e by wykonany „na ywo” przez osoby trzecie.
Jurorzy zastrzegaj sobie prawo do dopuszczenia do koncertu galowego maksymalnie trzech
prezentacji z jednej instytucji deleguj cej.
Wypełnione karty zgłoszeniowe s wysyłane do Gminnego O rodka Kultury.
Na adres: Gminny O rodek Kultury, ul. Dukielska 2b, 38-430 Miejsce Piastowe.
Karty mo na wysła faksem na nr (013) 43 530 74
Poczt elektroniczn na adres: gokmpiastowe@wp.pl
Dodatkowe informacje s udzielane pod numerem telefonu (013) 43 530 74.
Wszelkie kwestie sporne dotycz ce konkursu s rozstrzygane wył cznie przez organizatora.
Zastrzega on tak e sobie prawo do opublikowania wykonanych podczas konkursu materiałów
d wi kowych, fotograficznych i filmowych, oraz do ostatecznej interpretacji regulaminu.
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