REGULAMIN

VI

EDYCJI

PRZEDSZKOLNO- SZKOLNEGO FESTIWALU
PIOSENEK MAJKI JEŻOWSKIEJ
KATOWICE 2018

1.Organizator :
Bożena Buczkowska z MP 33 w Katowicach
2.Współorganizatorzy :
Miejskie Przedszkole Nr 33 w Katowicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Katowicach
3. Przeznaczenie :
Festiwal jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat oraz dzieci klas I-III i IV-VI szkół
podstawowych miasta Katowice i miast ościennych .
4. Opieka medialna :
Polskie Radio Katowice
5. Opieka artystyczna :
Wyższa Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego – wydział Jazzu
6. Termin : 7 CZERWIEC 2018, godz. 9.30
7. Miejsce :
Aula Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Piłsudskiego
ul. Jagiellońska 18 Katowice
8. Cele Festiwalu:
• popularyzacja twórczości Majki Jeżowskiej wśród dzieci
•

kształcenie muzyczne poprzez zabawę

•

prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków i uczniów klas I-VI szkół
podstawowych

•

rozbudzanie u młodych wykonawców zamiłowania do muzyki i śpiewu

•

radość wspólnego muzykowania

5. Warunki uczestnictwa:
• Repertuar: jedna piosenka z repertuaru Majki Jeżowskiej
•

W festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści

•

Poszczególne grupy wiekowe może reprezentować maksymalnie dwóch wykonawców w
każdej kategorii wiekowej z danej placówki

•

Soliście może towarzyszyć zespól taneczny bądź chórek

•

Uczestnicy występują z własnym akompaniamentem lub płytą CD, którą należy dostarczyć
w dniu festiwalu. Organizator zapewnia pianino

•

Uczestnicy festiwalu będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych przez jury powołane
przez organizatorów konkursu:
Kat. I - 3-5 lat przedszkole
Kat. II - 6-7 lat przedszkole
Kat. III - Klasy I-III
Kat. IV - Klasy IV-VI

•

Piosenki w ramach jednej placówki , w poszczególnych kategoriach wiekowych nie mogą się
powtarzać

6. Kryteria oceny jury:
• intonacja i dykcja
•

poczucie rytmu

•

walory głosowe

•

ogólne wrażenie artystyczne

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny!!!
7. Nagrody:
Jury przyznaje 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej , lub miejsca równorzędne.
Jury może również przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne,
Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe, a zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca otrzymują także
statuetki.
8. Zgłoszenie do Festiwalu :
„ Kartę uczestnictwa” należy przesłać BEZWZGLĘDNIE do dnia 20 MAJA 2018r.
(decyduje data wpływu do organizatora)
bezpośrednio na adres mailowy organizatora :
mail: bozuchna@vp.pl lub
na adres Miejskiego Przedszkola nr 33ul. Powstańców 23 Katowice
mail : mp33katowice@o2.pl
Wszelkie pytania kierować do organizatora festiwalu :
Bożena Buczkowska Tel : 504 439 668

