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[1]

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim serdecznie zaprasza do udzia?u w XVIII Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek
"Kol?da Polska". Tegoroczna edycja konkursu odb?dzie si? w formule online ze wzgl?du na obostrzenia i zagro?enie
epidemiologiczne. W przegl?dzie mog? wzi?? udzia? soli?ci z powiatu opolskiego, po nades?aniu zg?osze? z za??czonymi
dwoma linkami do zarejestrowanych przez siebie prezentacji. Zach?camy do zapoznania si? z regulaminem dost?pnym
poni?ej oraz pod linkiem REGULAMIN [2].
Zg?oszenia
do
konkursu
nale?y
dokona?
poprzez
formularz
on-line
dost?pny
pod
linkiem:
https://forms.gle/fTicCccN9b2f6Bjh8 [3]

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza do udzia?uw XVIII Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek „Kol?da
Polska” on-line.
[zasi?g powiatowy – powiat Opole Lubelskie]
I. REGULAMIN KONKURSU
1. Tegoroczna edycja konkursu odb?dzie si? w formule online ze wzgl?du na obostrzenia oraz zagro?enie epidemiologiczne.
2. Celem konkursu jest:
- integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywisto?ci,
- wymiana pomys?ów, do?wiadcze? oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji,
- rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej spo?ecze?stwa poprzez ?piew i inne formy wokalne.
3. Kategorie wiekowe:
I kategoria – przedszkole
II kategoria – klasy 0 - 3
III kategoria - klasy 4 – 6
IV kategoria – klasa 7 - 8
V kategoria – szko?a ponadpodstawowa
4. Przegl?d adresowany jest wy??cznie do dzieci i m?odzie?y mieszkaj?cych lub ucz?cych si? na terenie powiatu opolskiego.
5. Ka?dy uczestnik ma obowi?zek wype?nic i przes?a? formularz zg?oszeniowy do Organizatora przegl?du, który dost?pny
jest pod linkiem: https://forms.gle/fTicCccN9b2f6Bjh8 [3], wraz z linkami do nagra? video zamieszczonych w serwisie
YouTube lub FaceBook (materia?y video powininny przedstawia? uczestnika wykonuj?cego wybrane utwory).
6. W przegl?dzie bior? udzia? wy??cznie soli?ci.
7. Ka?dy solista przygotowuje do prezentacji dwa utwory w j?zyku polskim, w tym jedn? kol?d? tradycyjn? z podk?adem
muzycznym lub akompaniamentem.
8. Film powinien by? zrealizowany powszechnie dost?pnym sprz?tem: kamera, telefon, tablet, nakr?cony ze statycznego
uj?cia i w postaci jednego uj?cia w uk?adzie poziomym.
9. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizacj? wideo (podk?adanie playbacku pod obraz, stosowania ró?nych
filtrów).
10. Prezentowana piosenka musi mie? dobrze s?yszalny wokal a tak?e podk?ad lub akompaniament w?asny.
11. Tytu? film musi zawiera? w nazwie informacj?: „Kol?da Polska 2020”.
12. Ostateczny termin nadsy?ania zg?osze?: 24 grudnia 2020r.
13. Organizatorzy nie dopuszczaja pe?nych playbacków.
14. W sk?ad Jury wejd? osoby profesjonalnie zajmuj?ce si? muzyk?.
15. Kryteria oceny:
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- dobór repertuaru
- walory g?osowe
- interpretacja
- poprawno?? intonacji
- ogólny wyraz artystyczny
II. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Rozstrzygni?cie konkursu oraz prezentacja laureatów („Koncert Laureatów”) nast?pi 6 stycznia 2021r. w transmisji
on-line, na profilu FaceBookowym Opolskiego Centrum Kultury. Link do transmisji wydarzenia fina?owego „Koncert
Laureatów”, zostanie udost?pniony 4 stycznia 2021r. na stronie Organizatora – www.ockopolelubelskie.pl.
2. Wyniki konkursu zostan? umieszczone na stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl po ustaleniu werdyktu przez
JURY.
3. Opiekun wystawiaj?cy solist? do przegl?du, obowi?zkowo musi wype?ni? kart? zg?oszenia (za?. nr 1).
4. Udzia? w konkursie mo?liwy tylko w przypadku spe?nienia powy?szych warunków.
5. Organizator przegl?du zastrzega sobie mo?liwo?? zamieszczania nades?anych przez uczestników zg?osze? w swoich
mediach spo?eczno?ciowych oraz na stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl.
III. Nagrody
1. Organizatorzy przewiduj? nagrody i dyplomy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz jedn? nagrod? Grand Prix
spo?ród wszystkich kategorii.
2. Odbiór nagród i dyplomów odbywa? si? b?dzie na podstawie okazania dowodu to?samo?ci i po podpisaniu protoko?u
odbioru nagrody od 07.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w sekretariacie Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim przy ul.
Lubelskiej 30, czynnym od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach: 7.30 – 15.30, tel. 81 827 25 67.
IV. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJ? PRZEGL?DU

1. Pawe? Januszek – instruktor OCK

2. Ewelina Benga – instruktor OCK

Załącznik:

Regulamin - załącznik [4]
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