REGULAMIN
VII MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU KARAOKE
21 MARCA 2019 ROKU GODZ. 9:00
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE
Z SIEDZIBĄ W SKOROSZOWICACH
Organizator:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE Z SIEDZIBĄ
W SKOROSZOWICACH
ADRES:
Skoroszowice 20
57 – 100 Strzelin
woj. dolnośląskie
tel/fax. 071/39 303 29
e-mail kacka.gosia@gmail.com

Cele przeglądu:





popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
rozwijanie umiejętności wokalnych młodych ludzi
promowanie twórczości muzycznej
kształtowanie wrażliwości na sztukę

Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych:
przysposabiających do pracy, branżowych szkół (uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).
Obejmuje następujące kategorie: I kategoria – szkoła podstawowa, II kategoria – szkoła
ponadpodstawowa.
W każdej kategorii dopuszcza się maksymalnie 5 reprezentantów z jednej instytucji.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik wykonuje jeden wybrany utwór. W załączniku do niniejszego regulaminu
podany jest wykaz utworów (zał. Nr 2)
2. Uczestnikiem może być solista lub zespół (max. 3os.)
3. Organizator zapewnia nagranie karaoke DVD, sprzęt nagłaśniający, mikrofon
bezprzewodowy, mikrofon z przewodem, statyw, ekran z tekstem.
4. Organizator nie zapewnia rekwizytów, dekoracji itp. potrzebnych do wykonania
utworu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej
karty zgłoszenia (zał. nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty e-mail.
Kartę należy dostarczyć do dnia 12 marca 2019 r. Karta stanowiąca załącznik do
niniejszego Regulaminu jest dostępna na ZPO Skoroszowice/Facebook
6. Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja
wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych oraz
opublikowanie jego danych na stronie internetowej ZPO Strzelin z siedzibą
w Skoroszowicach.

Nagrody dla uczestników
- Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za udział
- Uczestnicy wezmą udział w poczęstunku, który zapewnia organizator
- Publiczność w drodze głosowania wybierze uczestnika, który otrzyma Nagrodę Grand Prix
Planowane zakończenie przeglądu ok. godz.14
Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora przeglądu – Małgorzaty Kąckiej
kacka.gosia@gmail.com lub tel.607 970 424
MILE WIDZIANE PRZEBRANIA UCZESTNIKÓW. ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
POWITAJMY WIOSNĘ Z RADOŚCIĄ!

