2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym






REGULAMIN

III FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
„Nad Betlejem w ciemną noc...”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem festiwalu jest Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów
w Kazuniu Nowym oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury.
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Nasielski Ośrodek Kultury

2.

Biuro Organizacyjne Festiwalu: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki
12, 05-190 Nasielsk, e-mail: nok@noknasielsk.pl

3.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
oraz wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do
publicznej wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na
stronach: www.2mpsap.wp.mil.pl oraz www.noknasielsk.pl

CELE FESTIWALU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem Festiwalu jest: prezentowanie młodych solistów i zespołów,
popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie
śpiewu, odkrywanie talentów oraz podtrzymywanie tradycji związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Festiwal ma formę konkursu.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych z powiatu nowodworskiego, powiatu warszawskiego
zachodniego oraz zrzeszonych w klubach wojskowych.
4. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne (max 3 osoby).
5. Z każdej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych może wystąpić tylko trzech
wokalistów lub grup wokalnych w każdej z kategorii wiekowych.

6. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I-III szkół podstawowych
II kategoria – klasy IV-VI szkół podstawowych
III kategoria – szkoły gimnazjalne
7. Każdy solista bądź grupa prezentuje podczas Festiwalu jeden utwór.
zobowiązani

są

do

przesłania

na

adres

e-mail:

nok@noknasielsk.pl pliku z podkładem muzycznym oraz przyniesienia kopii
podkładu (pólplaybacku) na przesłuchanie w dniu Festiwalu.
9. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie zgłoszenia na adres
Biura Organizacyjnego Festiwalu: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki
12,

05-190

Nasielsk

lub

drogą

elektroniczną

na

adres

mailowy:

nok@noknasielsk.pl Termin dostarczenia kart zgłoszeniowych upływa
10 grudnia br. (dostarczenie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu).
10. Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc...” odbędzie się
15 grudnia 2015r., godz. 11.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury.
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8. Wykonawcy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury
jest ostateczna.
Kryteria

oceny:

muzykalność;

dobór

repertuaru,

indywidualne

podejście do interpretacji utworu, wyczucie rytmu, dykcja, ogólny
wyraz artystyczny.
2. Organizator nie zapewnia instrumentów do wykonywanych piosenek.
3. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie oraz możliwość
odtwarzania podkładów z płyt CD i plików mp3.

4. Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
5. Udział w przeglądzie jest bezpłatny. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają
we własnym zakresie.
6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w regulaminie.
7. Regulamin oraz Karty Zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej:
www.noknasielsk.pl

