11 Listopada w wyobraźni dzieci i młodzieży
– VII powiatowy konkurs recytacji i pieśni
2020
Regulamin
1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1, 26-670 Pionki
2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieszkający w Pionkach
i powiecie radomskim.
3. Kategorie:
a) uczniowie szkół podstawowych,
b) uczniowie szkół średnich
4. Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną pomocą techniczną rodziców) jest
nagranie wizualnego wykonania utworu o tematyce patriotycznej:
- wokalnego utworu pieśni (wykonanie z akompaniamentem lub bez linii melodycznej)
- recytacji wiersza
i przesłanie nagrania do Organizatora konkursu.
5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. Plik z nagraniem należy przesłać
wraz z kartą zgłoszeniową na adres mok@pionki.pl (ze względu na wielkość pliku
można w tym celu wykorzystać serwis wetransfer.com).
6. Występ należy nagrać w preferowanym formacie mp4, telefonem komórkowym lub
innym dowolnym urządzeniem. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie
panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na wskazany w regulaminie
adres mailowy (lub bezpośrednio do biura MOK) karty zgłoszenia, zgody na
przetwarzanie danych (RODO) wraz z wykonanym nagraniem w terminie do 29
października.
8. Karta zgłoszeniowa oraz zgoda na przetwarzanie danych dostępne są na stronie
www.mok.pionki.pl W przypadku braku możliwości wydrukowania w/w dokumentów,
można je odebrać w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1.
9. Występ nie może obrażać uczuć innych osób ani zawierać niestosownych treści.
10. Zasady przyznawania nagród:
- o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Jury,
- Jury powołuje Organizator,
- nagrania niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane
przez
Jury,
- decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna,
- autorzy zwycięskich nagrań otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
11. Kryteria oceny:
a) odpowiedni dobór tekstu / pieśni adekwatny do wieku uczestnika
b) dykcja i poprawność prezentacji,
c) interpretacja,
d) muzykalność
e) ogólny wyraz artystyczny
12. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody będą
do odbioru przez osoby dorosłe w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach po
wcześniejszym ustaleniu terminu.
13. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 5 listopada (czwartek) na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.
14. Zwycięskie nagrania zostaną wyemitowane w Telewizji Lokalnej Kurier Pionkowski.

Organizator konkursu serdecznie zaprasza :)

