
Regulamin  Konkursu

Postanowienia ogólne

Zasady konkursu

Postanowienia końcowe

Kategorie wiekowe;
a) Grupa przedszkolna
b) Klasy I – III Szkoły Podstawowej
c) Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej
d) Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej
e) Szkoła średnia do 18 – roku życia
ff) Dorośli

Uczestnik przygotowuje jeden utwór: kolędę, pastorałkę bądź utwór o tematyce świątecznej, nagrany     
telefonem komórkowym lub innym urządzeniem nagrywającym wideo.
Utwór może być śpiewany acappella bądź z akompaniamentem muzycznym.
Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (telefon trzymany poziomo) w sposób 
statyczny.
PPlik z nagraniem oraz kartą zgłoszenia  należy dostarczyć do 14 grudnia 2020 r. mailowo na adres 
biblioteka.stawiski@wp.pl,  bądź za pośrednictwem aplikacji messanger na konto FB Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Stawiskach.
W dniach 15-18 grudnia 2020 roku nagrania z występami uczestników będą dostępne na stronie  
internetowej www.gokis-stawiski.pl oraz na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Stawiskach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r., a informacja o wynikach zostanie opublikowa
nna na stronie www.gokis-stawiski.pl i Facebook GOKiS.
Zwycięzcy konkursu o sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani telefonicznie, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa dotyczącymi sytuacji pandemicznej.
Jury przy ocenie wykonań będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, intonację, dykcję, poprawność 
wokalną oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Spośród opublikowanych nagrań jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
DodDodatkowa nagroda trafi do wykonawcy, który uzyska najwięcej polubień filmiku na koncie FB Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
  

W przypadku niewystarczającej jakości nagrania filmu z występem uczestnika bądź podejrzeniu
o manipulację wykonania, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia
i poinformowaniu o tym opiekuna.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie konkursu.
Zapytania dotyczące konkursu należy kierować telefonicznie pod nr. tel. (086) 278 5066 lub (086) 278 5579
bądź mailowo na adres biblioteka.stawiski@wp.pl
KKonkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stawiski.

Organizatorem konkursu online jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach.
Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów wokalnych oraz propagowanie kultury i tradycji   
Bożonarodzeniowej.
W związku z sytuacją pandemiczna w kraju tegoroczny Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek zostanie 
przeprowadzony w formie online.
Uczestnicy  zaprezentują  swoje umiejętności artystycznych w formie nagrania audiowizualnego.
OOrganizator powoła komisję, która oceni nadesłane przez uczestników nagrania i wyłoni zwycięzców.
Karta zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej 
www.gokis-stawiski.pl.
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