REGULAMIN
III PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BŁĘKITNA APASZKA”
Termin:
1. KONKURS PLASTYCZNY 11.04.2015 godz. 12.00
2. INTERPRETACJE
17.04.2015 godz. 16.00
3. SOLIŚCI - WOKALIŚCI
18.04.2015 godz. 11.00
Miejsce przeglądu: Klub 7.BOW w Słupsku ul. Westerplatte 52.
Organizator: Klub 7.BOW w Słupsku.
Założenia regulaminowe:
1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, oraz ośrodków kultury. Konkurs ma charakter lokalny.
2. Cele przeglądu:
 Integrowanie społeczności szkół podstawowych, gimnazjalnych
i środowiska wojskowego.
 Rozwijanie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji twórczej dzieci
i młodzieży.
 Wdrażanie do kulturalnego odbioru wszelkich form sztuki.
 Odkrywanie i promocja utalentowanych wykonawców.
3. Przegląd odbywa się w trzech grupach wiekowych:
 W grupie wiekowej 7 – 9 lat
 W grupie wiekowej 10 – 12 lat
 W grupie wiekowej 13 – 16 lat
4. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach:
 Interpretacje
Uczestnicy prezentują jeden utwór (wiersz lub proza). Tematyka
dowolna. Tekst powinien być dostosowany do wieku i możliwości
uczestnika.
 Soliści - wokaliści
Wykonawcy prezentują jedną piosenkę w języku polskim.
Dopuszcza się korzystanie z podkładu muzycznego w formie
półplaybacku (CD, Pendrive - wyłącznie z prezentowanym utworem
w formacie Wave, Mp3).
 Twórczość plastyczna
Szczegółowe zasady uczestnictwa określa odrębny regulamin, który
stanowi załącznik do regulaminu głównego.
5. Zasady zgłaszania wykonawców do udziału w konkursie:
 Każda ze szkół i placówek kultury może zgłosić do udziału
w Przeglądzie:
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2 wykonawców interpretacji (łącznie we wszystkich kategoriach
wiekowych).
2 solistów – wokalistów (łącznie we wszystkich kategoriach
wiekowych).
Do 10 prac plastycznych (łącznie we wszystkich kategoriach
wiekowych).
 Organizator zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrzenia
udziału dodatkowego uczestnika w przeglądzie.
6. Zasady i kryteria oceny:
 Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez
Organizatora.
 Jury oceniać będzie przede wszystkim interpretację utworu, walory
wokalne, dobór repertuaru i ogólne wrażenia artystyczne. W przypadku
konkursu plastycznego: oryginalne przedstawienie tematu, walory
historyczne, zastosowane techniki i formy plastyczne.
 Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.
7. Założenia organizacyjne:
 Uczestników zgłaszają nauczyciele lub instruktorzy poprzez osobiste
dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do Klubu przy
ul. Westerplatte 52 (budynek przy czołgu) lub przesłanie na jeden
z adresów podanych w poniższej tabelce:
Klub 7. BOW
Ul. Westerplatte 44
76 – 200 Słupsk









Tel./fax:
59 845 88 51

e-mail:kgslupsk@poczta.onet.pl

w terminie:
konkurs plastyczny do: 31.03.2015
interpretacje, soliści-wokaliści: 10.04.2015
Regulamin Przeglądu oraz karty zgłoszeń są do pobrania na stronie
internetowej 7.BOW, link Klub Wojskowy – Błękitna Apaszka 2015
Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy przeglądu:
Grażyna Wijatyk - Madeła – interpretacje
Zbigniew Sawicki – soliści – wokaliści
Nadzieja Cendecka – konkurs plastyczny
Tel. 59 845 88 49, tel. 59 845 88 51, tel.59 84 58 855
Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji
artystycznych i wykorzystania ich w działalności promocyjnej,
metodycznej.
Dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do
Organizatora Przeglądu.
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