REGULAMIN
GMINNYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH 2017
Cele imprezy:
konfrontacja dokonań zespołów muzycznych i tanecznych działających w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Toszek i osób indywidualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form
i środków wyrazu artystycznego, rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę.
Organizator: Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
Patronat honorowy: Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk
Patroni medialni: TVT, Strzelec Opolski
Termin i miejsce: 30.03.2017 r. /31.03.2017r. godz. 10.00, sala Peterswaldska – Zamek w Toszku
Zgłoszenia i przebieg prezentacji:
1. Karty zgłoszenia i podkład muzyczny (na nośniku CD) należy dostarczyć do siedziby CK „Zamek w
Toszku” do 27.03.2017 r. Dział Marketingu i Organizacji Imprez.
2. Prezentacje przeprowadzone i oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkola
- klasy 1 – 3
- klasy 4 – 6
- gimnazjum
- osoby powyżej 15 roku życia (dot. tylko tańca)
3. Dopuszczalne formy podczas prezentacji muzycznych: soliści, zespoły instrumentalne, wokalne, wokalno
– instrumentalne; podczas prezentacji tanecznych: soliści, duety, zespoły
4. Uczestnicy prezentacji muzycznych prezentują 1 – 2 utworów o zróżnicowanym charakterze o łącznym
czasie do 8 minut; uczestnicy prezentacji tanecznych prezentują 1-2 utworów tanecznych w łącznym czasie
do 10 minut; w przypadku spektaklu tanecznego czas może być dłuższy
5. Każda placówka może zgłosić nie więcej niż 4 zespoły lub solistów (na poszczególny dzień).
6. Niezależne jury ocenia prezentacje muzyczne pod względem doboru repertuaru, czystość wykonania zaś
prezentacje taneczne pod względem ogólnego wyrazu artystycznego, techniki wykonania, doboru strojów.
7. Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo jury może
przyznać nagrodę Grand Prix.
8. Ocena jury jest niepodważalna
9. Organizatorzy zapewniają profesjonalne jury, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne.
10. Po wszystkich występach poszczególnych kategorii nastąpi podsumowanie, ogłoszenie wyników
i wręczenie dyplomów i statuetek Prezentacji .Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej
dokumentacji foto wideo do celów promocyjnych Prezentacji.

