Burmistrz Miasta Limanowa

REGULAMIN
„DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA”

Limanowa 2016

ORGANIZATOR:
Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4,
34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03
www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/LimanowskiDomKultury

Limanowski

Dom

Kultury

zaprasza

dzieci

z

przedszkoli

i szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjów z terenu Miasta Limanowa, do udziału
w

trzech

konkursach

artystycznych

pod

wspólną

nazwą

„DZIECIĘCA

TRIADA

ARTYSTYCZNA”. Konkursy te w zamierzeniu organizatora mają na celu zainteresowanie
młodych ludzi poezją, śpiewem, tańcem, teatrem, muzyką; wspomagać kształtowanie u dzieci
kultury językowej i estetyki wysławiania się. Chcemy stworzyć możliwość zaprezentowania
środowisku limanowskiemu całorocznej pracy twórczej placówek oświatowych.
Jednocześnie młodym artystom dać satysfakcję z publicznej prezentacji i w ten sposób
stworzyć atmosferę zachęty dla uczestnictwa w życiu kulturalnym od najmłodszych lat.
Każdą placówkę oświatową w każdym konkursie może reprezentować maksymalnie 2
uczestników w każdej z kategorii wiekowych:

kat. I: przedszkola, klasy zerowe
kat. II: I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III: IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV: I – III klasa gimnazjum

MAŁY KONKURS RECYTACJI POEZJI DLA DZIECI
1.

W

konkursie

mogą

wziąć

udział

dzieci

i

młodzież

w

wieku

do 16 lat (do ukończenia ostatniej klasy gimnazjum) z terenu Miasta Limanowa.

Uczestnik konkursu ma obowiązek przygotować dwa utwory poetyckie z kręgu literatury dla
dzieci. Podczas konkursu uczestnik zaprezentuje 1 utwór. Drugi zostanie zaprezentowany w
razie dogrywki lub innych zdarzeń losowych.

2.

Do konkursu, placówki oświatowe mogą zgłosić po dwóch uczestników w każdej
z kategorii wiekowych.

kat. I: przedszkole, klasy zerowe
kat. II: I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III: IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV: I – III klasa gimnazjum
3.

Uczestników konkursu w każdej z kategorii oceniać będzie Komisja Artystyczna
powołana przez organizatora.

Konkurs odbędzie się

6 kwietnia (środa) 2016 r. od godzinie 10:00 w sali kameralnej

Limanowskiego Domu Kultury.
Zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć na „Kartach Zgłoszeń”: do dnia 30 marca 2016 r. na
adres: Limanowski Dom Kultury, ul. Br. Czecha 4, 34 – 600 Limanowa.

4. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.

SPOTKANIA ŚPIEWAJĄCYCH DZIECI
1.

Celem

i

młodzieży

„Spotkań”
oraz

jest

popularyzacja

dorobku

śpiewu

artystycznego

wśród
młodych

dzieci
solistów

i zespołów wokalnych z terenu Miasta Limanowa.
W „Spotkaniach” mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły instrumentalno – wokalne
(oprócz chórów).
2. Kategorie wiekowe uczestników:
kat. I: przedszkola, klasy zerowe
kat. II: I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III: IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV: I – III klasa gimnazjum
3. Kategorie uczestników:
a. soliści
b. zespoły wokalne
4.

Każdy

uczestnik

„SPOTKAŃ”

jest

zobowiązany

przygotować

2 utwory z popularnego repertuaru dla dzieci i młodzieży, dostosowanego do wieku
uczestnika. Podczas konkursu uczestnik zaprezentuje 1 utwór. Drugi utwór zostanie
zaprezentowany w razie dogrywki lub innych zdarzeń losowych.
Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 5 osób (wraz z sekcją rytmiczną).
Sekcja rytmiczna towarzysząca soliście może liczyć maksymalnie 3 osoby.
5. Wykonawcom może towarzyszyć żywy akompaniament, lub podkład mechaniczny.
6. Wykonawców w każdej z kategorii oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez
organizatora. Komisja będzie osobno oceniać występy solistów i osobno występy zespołów
wokalnych.
7. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.
Spotkania Śpiewających Dzieci odbędą się 20 kwietnia (środa) 2016 r. o godzinie 10:00 w sali
widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.
Zgłoszenia do udziału w „SPOTKANIACH” przyjmujemy do 13 kwietnia 2016 r. pod adresem:
Limanowski Dom Kultury, ul. Br. Czecha 4, 34-600 Limanowa.

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE LIMANOWSKICH
DZIECI
1.

W „PREZENTACJACH” mogą wziąć udział zespoły reprezentujące placówki oświatowe

z terenu Miasta Limanowa.
2.

Obowiązkiem uczestnika „Prezentacji” jest przygotowanie widowiska scenicznego, które

może być jednorodne

(np. widowisko sceniczne kabaretowe) lub składać się z różnych

elementów (recytacja, taniec, piosenka, gra solo na instrumentach lub gra zespołowa),
stanowiących całość powiązaną tematycznie.
Z „Prezentacji” wyłączone są programy
o charakterze okolicznościowym (akademie)
„Prezentacje” mają charakter przeglądu dorobku artystycznego placówek oświatowych
3.

Ograniczenia czasowe dla prezentacji:

- widowiska teatralne i kabaretowe – do 20 minut;
- inne widowiska (układy taneczne, śpiew piosenek) – do 10 min.
4.

Organizatorzy do oceny prezentowanych programów powołają Komisję Artystyczną, która

dokona oceny wg następującego programu:
a. jednorodność
c. oprawa muzyczna
5.

b. oprawa plastyczna
d. ogólny wyraz artystyczny

Uczestników w każdej z kategorii wiekowych oceniać będzie Komisja Artystyczna

powołana przez Organizatora.
6.

Kategorie wiekowe uczestników:

kat. I: przedszkola, klasy zerowe
kat. II: I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III: IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV: I – III klasa gimnazjum
Prezentacje Artystyczne Limanowskich Dzieci odbędą się 6 maja (piątek) 2016 r. o godzinie
10:00 w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury, ul. Br. Czecha 4.
Zgłoszenia do udziału w „PREZENTACJACH” prosimy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 27
kwietnia 2016 r. na adres: Limanowski Dom Kultury, ul. Br. Czecha 4, 34-600 Limanowa.

UWAGI KOŃCOWE
1. Konkurs składa się z 3 rodzajów prezentacji:
- Mały Konkurs Recytacji Poezji Dla Dzieci,
- Spotkania Śpiewających Dzieci,
- Prezentacje Artystyczne Limanowskich Dzieci.
Udział reprezentantów placówki oświatowej w każdym z konkursów jest punktowany oddzielnie,
zaś za udział reprezentantów szkoły lub przedszkola w

każdym

z

konkursów

placówka

oświatowa otrzymuje dodatkowo 3 punkty.
Ponadto punktować będziemy:
I

miejsce – 3 punkty

II miejsce – 2 punkty
III miejsce – 1 punkt
w każdym z konkursów.
Suma punktów wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatora. Oddzielnie klasyfikowane są Zespoły Szkół Samorządowych, a oddzielnie
przedszkola. Placówki zwycięskie otrzymają dofinansowanie do wycieczki lub zakupu sprzętu
w kwocie 500 zł. W przypadku równorzędnych dwóch 1 miejsc nagroda główna ulega
podziałowi 2 x 250 zł.
GŁÓWNE NAGRODY OTRZYMAJĄ PLACÓWKI Z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ
PUNKTÓW, KTÓRYCH PODOPIECZNI BRALI UDZIAŁ WE WSZYSTKICH TRZECH
CZĘŚCIACH „DZIECIĘCEJ TRIADY ARTYSTYCZNEJ” !!!

2.

Przykładowe obliczenie punktów:
Placówka „X” uzyskała w konkursach
2 pierwsze miejsca

6p

1 drugie miejsce

2p

1 trzecie miejsce

1p

Za udział we wszystkich konkursach

3p

RAZEM:

12p

3.

Uczestnicy Konkursów otrzymają dyplomy i drobne upominki rzeczowe oraz
„Słodki poczęstunek”.

4.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 29 maja (niedziela)

2016 r.

w trakcie koncertu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Amfiteatrze w Parku
Miejskim w Limanowej.
5.

Organizator zaproponuje najlepszym wykonawcom (nie koniecznie laureatom)
udział w innych imprezach na terenie Miasta Limanowa.

6.

Nie dotrzymanie zasad regulaminu powoduje wyeliminowanie z punktacji ogólnej.

7.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
O występach w programie finałowym na koncercie z okazji DNIA MATKI,
wyjątkowo połączonym z koncertem z okazji DNIA DZIECKA,
który odbędzie się 29 maja 2016 r. w Parku Miejskim w Limanowej
DECYDUJĄ ORGANIZATORZY i JURY

