PRZEGLĄD PIOSENKI

„PRZEDSZKOLAKI BAWIĄ SIĘ I ŚPIEWAJĄ”
R E G U L A M I N
1. Organizator: Łosicki Dom Kultury.
2. Cele imprezy:
prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie piosenki,
popularyzacja twórczości przedszkolnej i dziecięcej oraz walorów
artystycznych i wychowawczych w prezentowanych utworach,
wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi
artystycznie,
integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego miasta i gminy Łosice.
3. Termin imprezy, miejsce:

7 czerwca 2018 r. (czwartek); godz. 9:30, sala widowiskowa ŁDK
Łosicki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
tel. (83) 357-34-23, 359-05-09 (Dorota Kozłowska)

4. Biuro organizacyjne:

5. Zasady uczestnictwa:
 Uczestnicy mogą być zgłaszani przez przedszkola i szkoły (kl. 0) z terenu
Miasta i Gminy Łosice. W Przeglądzie prezentowana jest jedna piosenka przez
jednego wykonawcę (mogą być zespoły, duety).
 Placówka organizuje eliminacje wewnętrzne, w których wyłania ośmiu
przedstawicieli (dot. Przedszkola Nr 1 i Nr 2), czterech przedstawicieli
(Przedszkole w Niemojkach i Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”,
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dobry Start”, Przedszkole
Niepubliczne „Jacek i Agatka”) (soliści, duety, zespoły itp.) do udziału w Finale
w ŁDK oraz dwóch przedstawicieli (szkoły podstawowe kl. 0: SP Nr 1 i Nr 2
w Łosicach, Niemojki) (soliści, duety, zespoły itp.) do udziału w Finale w ŁDK.
 Piosenka wykonywana musi być w języku polskim. Wykonawca może korzystać z
akompaniamentu lub podkładu muzycznego na płycie kompaktowej audio CD
(nie pliki mp3) – przygotowanego we własnym zakresie.
 Organizator zapewnia nagłośnienie i fortepian. Podstawą zgłoszenia jest
wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do organizatora w terminie
najpóźniej do 1 czerwca b.r. Próby z nagłośnieniem wg. uzgodnienia z
organizatorami.
6. Oceny prezentowanych utworów dokonywać będzie Komisja artystyczna powołana
przez Organizatorów, biorąca pod uwagę: dobór repertuaru, dobór muzyki,
interpretację utworu, emisję głosu, wrażenia artystyczne, wartości wychowawcze.
7. Najlepszym uczestnikiem Przeglądu zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Serdecznie zapraszamy !

