Założenia regulaminowe

III Festiwalu Piosenki Turystycznej
pn.: " Piosenka

turystyczna na Stobrawskim Zielonym Szlaku".

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
ul. Sienkiewicz 8
46-034 Pokój
przy współudziale:
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

PATRONI MEDIALNI
Przegląd Informator Samorządowy Gminy Pokój
portal www.namyslowianie.pl
Agencja reklamowa - Monika Markowska
TERMIN FESTIWALU
17.06. 2012 r. - godz.14.00
CELE FESTIWALU
1. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z obszaru LGD
2. Popularyzacja piosenki turystycznej.
3. Promocja obszaru - poprzez piosenkę turystyczną .
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami dzieci i młodzieży.
5. Promocja turystyki.
KRYTERIA OCENY
Każdy uczestnik ( w kategorii dziecięcej i młodzieżowej) wykonuje jeden utwór konkursowy lub dwa
w przypadku gdy wykonuje utwór własnej kompozycji.
Każdy zespół (w kategorii dziecięcej i młodzieżowej) wykonuje jeden utwór konkursowy lub dwa w
przypadku gdy wykonuje utwór własnej kompozycji.
W w/m kategoriach jest podział na kategorie wiekową tj.
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1. od 7 do 10 roku.
2. od 10 do 13 roku.
3. od 14 do 16 roku.
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. walory głosowe.
2. własną interpretację wykonywanych utworów.
3. muzykalność.
4. poczucie rytmu.
6. ogólny wyraz artystyczny.
Grand Prix otrzyma uczestnik/zespół za wykonanie własnej kompozycji
WARUNKI UCZESTNICTWA
W Festiwalu biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru działania
Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak
ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10.06.2012. Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułem wykonywanego utworu należy przesłać wg załączonego wzoru nr 1.
(formularz zgłoszeniowego) na adres:
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
Ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
z dopiskiem " Piosenka turystyczna na Stobrawskim Zielonym Szlaku."
3. Wpisowe należy wpłacić w dniu festiwalu.
Wysokość wpisowego wynosi: – 6,00 zł od uczestnika
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
- pamiątkowy dyplom,
-plakietkę (buton),
- poczęstunek
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
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NAGRODY
Puchary , dyplomy i nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia LGD.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.stobrawskiszlak.pl
oraz pod numerem 77/4693637, 785988196.
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