Organizator:

Gminny O rodek Kultury
i Rekreacji w Wilkasach
serdecznie zaprasza
na

Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko
tel. 87 428-04-16
Miejsce i termin konkursu:
Sala widowiskowa GOKiR Wilkasy
27 kwietnia 2018 r. (pi tek), godz. 10.00
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do solistów i zespo ów
z terenu Warmii i Mazur
Kategorie wiekowe:
Soli ci:
I – 6-8 lat
II – 9-12 lat
III – 13-16 lat
IV – kategoria open (od 17 lat i doro li)
Soli ci prezentuj jedn , wybran przez siebie piosenk która
zostanie wykonana z pó playbacku
(podk ad muzyczny odtwarzany mechanicznie)
z akompaniamentem na ywo
Zespo y wokalno-instrumentalne:
Obowi zuje akompaniament na ywo bez u ycia pó playbacku.
Zespo y prezentuj utwór nawi zuj cy do has a naszego konkursu
czyli piewaj cy Kormoran” o tematyce ukazuj cej walory
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Przebieg konkursu:
– Dobór utworów – odpowiedni do kategorii wiekowej, obowi zuje
repertuar wy cznie w j zyku polskim
– Organizator zapewnia nag nienie, laptop, odtwarzacz CD
– W przypadku du ej ilo ci zg osze godzina rozpocz cia konkursu
mo e by przyspieszona
– Po przes uchaniach jury wy oni zwyci zców w ka dej kategorii
wiekowej
– W przypadku ma ej ilo ci zg osze organizator zastrzega sobie
prawo do czenia kategorii
Ocena konkursu:
– Nad prawid owym przebiegiem konkursu b dzie czuwa
profesjonalne jury, które po przes uchaniach wy oni zwyci zców
w ka dej kategorii wiekowej.
– Jury ocenia b dzie:
dobór repertuaru adekwatny do kategorii wiekowej
indywidualne podej cie do interpretacji
muzykalno , intonacj , dykcj , walory wokalne
ogólne wra enie artystyczne

Warunki uczestnictwa:
– Kart zg oszenia i podk ady do wybranych utworów nale y przes
na adres e-mail: b.somionka@gokir.ugg.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19.04.2018 r. Formularz z regulaminem i kart
zg oszenia dost pne s na stronie internetowej gminy Gi ycko
www.ugg.pl oraz na facebooku GOKiR Wilkasy.
– Ka da placówka mo e zg osi maksymalnie do 4 uczestników
w kategorii soli ci (nie dotyczy organizatora konkursu).
Uczestnicy zobowi zani s do posiadania aktualnego dokumentu
potwierdzaj cego wiek.

– Akredytacja wynosi 10,00 z brutto od osoby.
– Op at akredytacyjn nale y wnosi na konto Gminnego O rodka
Kultury i Rekreacji w Wilkasach Bank Pekao S.A. 54 1240 5787
1111 0000 5760 3056 w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia
2018 r.
– Tytu wp aty: piewaj cy Kormoran 2018 oraz nazwa placówki
Nagrody:
– Ka dy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz medal,
a finali ci nagrody i statuetki
– Organizator przewidzia równie nagrody dodatkowe, tj. Kormoran
miechu, Kormoran Gracji oraz Kormoran Foto.
– Organizatorzy zapewniaj pocz stunek, kaw , herbat oraz wod .
Koordynator konkursu:
Barbara Somionka
tel. 087 428-04-16
b.somionka@gokir.ugg.pl
Ilo miejsc ograniczona!!!
Obowi zuje kolejno zg osze !!!

