Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji Przeglądu Piosenki
Ludowej „Kukułeczka”, do którego po raz pierwszy zapraszamy
uczniów szkół podstawowych.

„Kukułeczka”, to feeria barw i dźwięków!

Zapraszamy!

REGULAMIN
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Przeglądu Piosenki Ludowej „Kukułeczka” jest Zespół Szkół
Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.
2. Adres Organizatora:
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
tel.: 91-483-42-76
3. Współorganizator: Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie”.
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Przeglądu:
Kamila Janas, e-mail: kukuleczka@opoczta.pl, tel. 695 925 905.
5. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do szczecińskich przedszkoli oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych.
§ 2 Cele konkursu
1. Propagowanie kultury ludowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień: rozwijanie wrażliwości muzycznej.
3. Integracja środowisk lokalnych.
§ 3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie, w dwóch kategoriach:
I Przedszkola – g. 10:00
II Szkoły Podstawowe – g. 12:30.
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści lub grupy (do 8 osób). Każda placówka może
zgłosić maksymalnie jednego solistę i jeden zespół.
3. Zgłoszenia wraz z kopią tekstu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku dzieci
przyjmowane są do dnia 12 kwietnia 2017r. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą
elektroniczną: kukuleczka@opoczta.pl.
4. Liczba miejsc jest ograniczona – o dopuszczeniu do konkursu decyduje kolejność
zgłoszeń. Osoby składające formularz zgłoszeniowy otrzymają informację zwrotną
w formie e-maila.
5. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pedagodzy,
muzycy – znawcy muzyki ludowej, instruktor tańca ludowego. Jury ocenia występy,
biorąc pod uwagę:
a) muzykalność,
b) dykcję,
c) stopień opanowania tekstu,
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d) ogólne wrażenie artystyczne,
e) dobór repertuaru,
f) ludowy akcent w ubiorze uczestnika,
g) ruch sceniczny,
h) akompaniament na żywo.
6. W Przeglądzie wyłania się zdobywców trzech pierwszych miejsc. Każdy uczestnik
otrzyma dyplom oraz upominek.
7. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut.
8. Na czas wystąpienia akompaniatorom udostępnia się pianino cyfrowe lub fortepian.
9. W przypadku korzystania z półplaybacku, opiekunowie zobowiązani są
do przygotowania i dostarczenia Organizatorowi w dniu Przeglądu muzyki na płycie
Audio CD, z podpisem: nazwa placówki, tytuł utworu.
10. Podczas Przeglądu prezentuje się utwory wywodzące się z polskiej kultury ludowej,
z dbałością o autentyczność tekstu i melodii.
11. Informacja o konkursie, zdjęcia oraz wyniki zostaną umieszczone na stronach
internetowych Zespołu Szkół Salezjańskich: www.szkolysalezjaskie.pl, Zespołu Pieśni
i Tańca „Szczecinianie”: www.szczecinianie.org oraz w lokalnych mediach.
§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach: www.szkolysalezjanskie.pl,
www.szczecianianie.org
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator:

Współorganizator:
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