Motto:
,,Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem...śpiewajcie swoim życiem”
(święty Augustyn)

REGULAMIN XIX EDYCJI
Ostrowskiego Konkursu Piosenki Religijnej „Cecyliada”

1. Cele konkursu:
- popularyzacja piosenki religijnej,
- rozwijanie talentów i wymiana doświadczeń,
- wspólna modlitwa przez śpiew
- wzmacnianie więzi rodzinnych i międzyludzkich.
2. Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim,
- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim,
osoba odpowiedzialna: Teresa Zadka tel.508268429
3. Termin konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
pierwszy etap – przesłuchania konkursowe ( dotyczy wszystkich zgłoszonych) odbędzie się
19.11.2016r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim,
drugi etap – koncert finałowy do którego zakwalifikowanych zostanie maksymalnie po 4
przedstawicieli danej kategorii odbędzie się 24 listopada 2016r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 6.
4. Uczestnicy konkursu:
- w przeglądzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz schole parafialne.
5. Warunki uczestnictwa:
- konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
•
•
•

soliści,
zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne,
schole parafialne,

- każdy uczestnik prezentuje jeden utwór,
- istnieje możliwość zgłoszenia uczestników w dwóch kategoriach.
6. Termin zgłoszenia:
- do 31.10.2016r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112.
7. Uczestników oceniać będzie niezależna komisja.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wg kategorii:
- kategoria solista:
•

imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna,

- kategoria zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne:
•

nazwa zespołu, liczba uczestników, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna,

- kategoria schole parafialne:
•

nazwa zespołu, liczba uczestników, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna,

UWAGI:
- Jeśli potrzebny będzie podkład muzyczny prosimy dostarczyć go na podpisanej płycie CD razem ze
zgłoszeniem !
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odmowy prezentacji utworów zgłoszonych po
terminie (podkłady muzyczne przesłane po terminie nie będą uwzględniane).
- Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy (w miarę możliwości) o informację telefoniczną do
dnia 22. 10.2016r. Ułatwi nam to organizację etapu przesłuchań które chcemy połączyć z warsztatami
dla uczestników.
Dodatkowe informacje:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
ul. Staroprzygodzka 112
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 738 25 21
e-mail: podstawowa6@wp.pl
Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły: www.podstawowa6.pl
•

w załączeniu - karta zgłoszenia

