


REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO ONLINE 

FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ - „ GRAJĄCA CHOINKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Gdowie.

2. Celem konkursu jest: 

• propagowanie  i  rozwijanie  talentów,  twórczej  wyobraźni  oraz  umiejętności  artystycznych 

uczniów PSM I st. w Gdowie 

• promowanie dziecięcej i młodzieżowej działalności estradowej 

• popularyzacja  repertuaru  dziecięcego  i  młodzieżowego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  

walorów artystycznych  

• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci i młodzieży

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania    

    audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Koordynatorem konkursu jest p. Kinga Rolka, e-mail: grajacachoinka@gmail.com

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs wokalny online FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ „ Grająca choinka”  

    jest dedykowany uczniom klas I-III/6 PSM I st. w Gdowie, obejmuje następujące kategorie:

• I kat. klasa 1 

• II kat. klasa 2

• III kat. klasa 3

 

2. Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest nagranie           

    i przesłanie nagrania VIDEO do Organizatorów konkursu. 

3. Termin nadsyłania nagrań mija 7 stycznia 2022 roku.

4. Spośród nadesłanych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna  

    wyróżnienia.



6. Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację, poprawność wykonania,     

    muzykalność, dykcję, pomysłowość, interpretację  piosenki, inscenizację, ogólny wyraz  

    artystyczny.

7. Werdykt Jury jest ostateczny.

8. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 stycznia 2022 r (dokładny przebieg ogłoszenia wyników  

    zostanie podany w późniejszym terminie)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę z pośród czterech proponowanych przez  

    Organizatora - wykonanie z akompaniamentem, który jest do pobrania na stronie szkoły.

2. Występ nie może obrażać uczuć innych osób ani zawierać niestosowanych treści.

3. Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym  lub  

    innym dowolnym urządzeniem.

4. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób  

    statyczny. 

5. Plik z nagraniem video należy wstawić na prywatne konto YouTube, jako film „niepubliczny”,  

    w opisie filmu powinno się znaleźć Imię i Nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza oraz tytuł  

    piosenki. Link z nagraniem należy przesłać na maila podanego poniżej.

   ! W razie problemów ze wstawieniem pliku video na konto YouTube, w wyjątkowych sytuacjach  

   można przesłać nagranie przez serwis wetransfer.com lub udostępnić na dysku Google.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: grajacachoinka@gmail.com, w tytule maila należy koniecznie 

wpisać  Imię  i  Nazwisko  ucznia  oraz  klasę,  w  treści  natomiast  powinien  znaleźć  się  link  do 

nagrania na koncie YouTube, weetransfer lub dysku Google. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


