VII Wojewódzki Konkurs Keyboardowy
Kąty Wrocławskie 2018
17 marca 2018 r.
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel 71/ 316-61-41
Kontakt:
Olga Leroch
tel.669-220-700
olga.leroch@wp.pl
Termin: 17.03.2018 r., godz. 11.00.
Miejsce imprezy: Sala widowiskowa GOKiS, ul. Zwycięstwa 23, Kąty Wrocławskie
II. CELE:
1.
Popularyzacja nauki gry na keyboardzie.
2.
Prezentacja umiejętności gry na keyboardzie przez dzieci i młodzież.
3.
Promowanie kultury muzycznej.
4.
Rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.
Uczestnik wykonuje na keyboardzie dwa dowolnie wybrane utwory
2.
Uczestnicy konkursu podzieleni są na następujące grupy:
a)grupa I – dzieci z klas 1 - 3 szkoły podstawowej
b)grupa II – dzieci z klas 4 - 6 szkoły podstawowej
c)grupa III – dzieci z klasy 7 szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna i starsza
3.
W konkursie obowiązuje zakaz wykorzystywania gotowych, nagranych fragmentów
utworów zarejestrowanych na wewnętrznych bądź zewnętrznych nośnikach danych.
Jury zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonania.
IV. KRYTERIA OCENY:
1.
Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
2.
Kryteria oceny:
-stopień trudności utworów
-umiejętność wykorzystania możliwości instrumentu w czasie rzeczywistym
-poprawność wykonania utworów
-ogólne wrażenie artystyczne.
3.
Decyzje Jury są ostateczne.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
Zgłoszenia mailowe do 05.03.2018 r. (na adres: pro@gokiskwr.pl lub faxem na numer:
717160346. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, tytuły wykonywanych
utworów oraz nazwę instytucji, którą uczestnik będzie reprezentował.

VI. NAGRODY:
1.
Grand Prix Konkursu.
2.
I, II, III miejsce w każdej grupie.
3.
Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1.
Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży
oraz koszty ubezpieczenia.
2.
Organizator zapewnia keyboard Yamaha PSR 413, PSR 423, PSR 1500, PSR 710 oraz
nagłośnienie.
3.
Istnieje możliwość wykonania utworów na własnym instrumencie.
4.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych, fotografii z
konkursu, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska do celów promocyjnych w
radiu, telewizji, internecie i prasie.

