UWAGI KOŃCOWE
1.

V Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa „MaGa”
składa się z trzech konkursów:
- śpiewu
- scenek teatralnych
- tańca

2. Placówki, które po wyliczeniu łącznej punktacji zajmą miejsca od I do III otrzymają
nagrody główne.
Dodatkowo placówka, z której uczniowie zdobędą największą liczbę punktów za
występy otrzyma specjalną nagrodę - Statuetkę „MaGa”, która powierzona jej
zostanie do czasu VI edycji konkursu, kiedy to wyłoniony zostanie nowy laureat
Przeglądu.
W
przypadku,
gdy
szkoła
wywalczy
statuetkę
„MaGa”
po
raz
trzeci z rzędu, już na stałe pozostanie ona w danej placówce.
Ponadto w każdym z konkursów przyznana zostanie indywidualnie nagroda specjalna
„Grand Prix” dla najlepszego uczestnika.
Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Limanowa.
3.

Zasady punktacji poszczególnych konkursów Przeglądu ustala organizator.

4.

Uczestnicy konkursów otrzymają
na miejscu poczęstunek. W razie potrzeby
organizatorzy zapewnią transport uczestnikom konkursów.

5.

Wręczenie głównych nagród placówkom, które zdobędą najwięcej punktów odbędzie
się w dniu 27 maja 2018 r. /niedziela/ w Starej Wsi I, w trakcie uroczystości
z okazji Dnia Dziecka.

6.

Niedotrzymanie zasad regulaminu spowoduje wyeliminowanie z punktacji ogólnej
/szczególnie
prosimy
zwrócić
uwagę
na
dopuszczalną
ilość
osób
występujących na scenie/.

7.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

8.

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych
pod nr tel. 18/ 337 13 64 ; 602 125 301.

konkursów

można

uzyskać

Uwagi:
Biorąc udział w konkursach uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin oraz wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Przeglądu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

V Przegląd Artystyczny
Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Limanowa
„MaGa „Młodzi artyści Gminy
atakują”

REGULAMIN
Urząd Gminy Limanowa zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
z terenu gminy Limanowa, do udziału w V Przeglądzie Artystycznym Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Limanowa pod nazwą „MaGa” – „Młodzi artyści Gminy atakują”. Celem
organizowanych konkursów jest zainteresowanie młodego pokolenia śpiewem, tańcem,
teatrem
i
muzyką
oraz
umożliwienie
placówkom
oświatowym
z terenu gminy zaprezentowania pracy twórczej.
Każdą szkołę w poszczególnych konkursach
może reprezentować maksymalnie
1 uczestnik (lub 1 grupa – w zależności od rodzaju konkursu) w danej kategorii
wiekowej.

3. Kategorie wiekowe uczestników:
a. uczniowie kl.0-III SP
b. uczniowie kl. IV-VI SP
c. uczniowie kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum
4.
Czas trwania przedstawienia teatralnego nie może przekroczyć 15 minut.
5. Organizatorzy do oceny prezentowanych programów powołają Komisję
Artystyczną, która dokona oceny według następujących kryteriów:
a. umiejętności aktorskie
b. oprawa plastyczna
c. oprawa muzyczna
d. ogólny wyraz artystyczny
6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki.
7. Konkurs odbędzie się dnia 10 maja 2018 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w świetlicy
w Starej Wsi.
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2018 r.
pod adresem: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa –
Wydz. Kultury i Promocji (pok. nr 30), e-mail: promocja@gminalimanowa.pl

Konkurs I – śpiew:
1.

W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i instrumentalno
– wokalne (oprócz chórów).
2. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz dorobku
artystycznego solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych z terenu
gminy Limanowa.
3. Kategorie wiekowe uczestników:
a. uczniowie kl.0-III SP
b. uczniowie kl. IV-VI SP
c. uczniowie kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum
4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje 1 utwór z popularnego repertuaru,
dostosowanego do wieku uczestnika.
5. Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne mogą liczyć maksymalnie 6 osób (wraz
z sekcją rytmiczną).
6. Wykonawcom
może
towarzyszyć
zespół
muzyczny
lub
podkład
muzyczny.
7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Uczestnicy wraz z Kartą Zgłoszenia
dostarczają opisaną płytę CD lub inny nośnik z muzyką potrzebną do występu.
8. Wykonawców oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów.
9. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki.
10. Konkurs śpiewu odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00
w świetlicy w Starej Wsi.
11. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2018 r.
pod adresem: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa –
Wydz. Kultury i Promocji (pok. nr 30), e-mail: promocja@gminalimanowa.pl

Konkurs II – scenka teatralna:
1.
2.

W
konkursie
mogą
wziąć
udział
grupy
reprezentujące
placówki
oświatowe z terenu Gminy Limanowa, liczące do 6 osób (w razie konieczności
maksymalnie do 8 osób).
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany przygotować widowisko teatralne,
skecz kabaretowy przy czym z konkursu wyłączone są programy o charakterze
okolicznościowym (akademie).

Konkurs III – taniec:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, mini formacje (do 10 osób).
2. Konkurs ma na celu popularyzację tańca jako formy wyrazu artystycznego.
3. Kategorie wiekowe uczestników:
a. uczniowie kl.0-III SP
b. uczniowie kl. IV-VI SP
c. uczniowie kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
5. Uczestnicy prezentować mogą dowolny rodzaj tańca.
6. Ocenie podlegać będzie m.in.: technika taneczna, dobór muzyki oraz repertuaru,
stosowanie różnych form tanecznych, synchronizacja, opracowanie choreograficzne,
dobór strojów i rekwizytów, muzykalność, ogólne wrażenie artystyczne.
7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Uczestnicy wraz z Kartą Zgłoszenia
dostarczają opisaną płytę CD lub inny nośnik z muzyką potrzebną do występu.
8. Wykonawców oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów.
9. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki.
10. Konkurs tańca odbędzie się dnia 17 maja 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00
w świetlicy w Starej Wsi.
11. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2018 r.
pod adresem: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa –
Wydz. Kultury i Promocji (pok. nr 30), e-mail: promocja@gminalimanowa.pl

Uczestnicy konkursów wezmą udział w uroczystości
z okazji gminnych obchodów Dnia Dziecka
dnia 27 maja 2018 r. /niedziela/ w Starej Wsi I

