24.04.2016 r.

Regulamin
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
Miejsce:
PARK MIEJSKI w Tomaszowie Lubelskim .
Termin:
24 kwietnia 2016 r. godz. 10.00
Konkurs jest jednym punktów programu XIII Kiermaszu Ekologicznego
Zasady uczestnictwa
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- I soliści
- II zespoły
w czterech grupach wiekowych:
- przedszkola
- klasy 1 – 3
- klasy 4 - 6
- gimnazja i szkoły średnie
Podczas konkursu wykonawcy prezentują jedną piosenkę o tematyce ekologicznej .
*Jury oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na dobór repertuar- piosenka
ekologiczna , umiejętności wokalne wykonawców, walory muzyczne i stopień trudności
wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny,
Zgłoszenia
 Przedszkola z Tomaszowa Lubelskiego -każde przedszkole może zgłosić
do konkursu 1 solistę i 1 zespół.
 Szkoły z Tomaszowa Lubelskiego mogą zgłosić do konkursu do 3 solistów
i jeden zespół.
 Biblioteki gminne może zgłosić do konkursu 1 zespół i po 3 solistów z każdej
kategorii wiekowej.
Zgłoszenia należy złożyć wyłącznie na kartach zgłoszenia do 17 kwietnia 2016 r.
w Miejskiej Biblioteki Publicznej- Oddział dla Dzieci w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Sprawy organizacyjne
Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, sprzęt na płyty CD.
Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a wszyscy uczestnicy
dyplomy.
Życzymy wspaniałej zabawy.

Karta zgłoszenia do Konkursu Piosenki Ekologicznej
w dniu 24.04.2016 r.

I.

Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu
…………………………………………………………………………..……………………

II.

Kategoria wiekowa*
przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazja i szkoły średnie
(*właściwe podkreślić)

III.

Repertuar
1. …………………………………………………………….……………….……………

IV.

Akompaniament (podać instrument), płyta CD.
…………………………………………………………………………

V. Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny, numer telefonu osoby
przygotowującej solistę/zespół
…………………………………………………………………………………………………
VI. Zespół uczestniczący w konkursie liczy …………………osób.
Zgoda opiekuna prawnego dziecka na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.
……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

UWAGA!
Karta zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 17 .04.2016 r. do Miejskiej
Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci ul. Zamojska 2,22-600 Tomaszów
Lubelski.

