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Regulamin konkursu
„ Mamo/tato zagraj ze mną kolędę na ukulele”
konkurs edukacyjny z nagrodami
Białystok 2015

1. Organizator: Fundacja Muzyczne Barwy Podlasia we współpracy
z Gminnym Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej
2. Celem konkursu jest:

- rozpowszechnienie nauki gry na ukulele wśród dzieci, młodzieży
- promocja osiągnięć młodych instrumentalistów
- rozwijanie twórczego zaangażowania dzieci poprzez dodatkowe zadanie - nauczenie swoich
najbliższych prostych akompaniamentów na ukulele
- popularyzacja świątecznego – rodzinnego muzykowania (duety: dziecko-rodzice)
- ukazanie piękna tradycyjnych polskich kolęd i ludowych pastorałek
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

3. Termin i miejsce:
Konkurs odbędzie się w dniu 18.01.2015r. godz. 13.00
Klub METAFORA BSM
Białymstoku
ul. Broniewskiego 4
4. Uczestnicy: uczniowie realizujący program „Szkoła ukulele” prowadzony przez
Objazdową Szkołę Muzyczną oraz rodzice/opiekunowie
5. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie biorą udział uczniowie, którzy mają własne ukulele
- uczeń do konkursu przygotowujesz tylko jedną osobę z rodziny
- w prezentacji konkursowej uczeń jest uczestnikiem duetu (dziecko/rodzic/babcia/dziadek)
- akompaniament na dwóch ukulele musi być wzbogacony o śpiew lub instrument solowy
- termin zgłoszenia do konkursu upływa 10 stycznia 2015r.

6. Jury
Komisja Artystyczna (Jury) powołane przez organizatorów oceniać będzie:
- dobór repertuaru (poziom trudności)
- walory interpretacyjne (śpiew lub sposób akompaniamentu)
- ogólny wyraz artystyczny (prawidłowość trzymania instrumentu i grania na nim,
efekt sceniczny)

7. Nagrody

Organizatorzy konkursu – Fundacja Muzyczne Barwy Podlasia i Gminny Ośrodek Kultury w Turośni
Kościelnej przewidują wręczenie 6 nagród rzeczowych: trzech głównych i trzy wyróżnienia, ale
zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród

8. Uwagi końcowe

1) drugi instrument – ukulele - dla rodzica będzie do dyspozycji podczas konkursu
2) uczestnicy mogą liczyć na wsparcie instrumentem solowym w przypadku trudności
ze śpiewem
2) w konkursie nie mogą brać udział rodzice, którzy są zawodowymi muzykami,
lub nauczycielami muzyki
3) materiał repertuarowy -12 utworów do wykorzystania dostępny jest na stronie Fundacji
4) jury dopuszcza możliwość wykorzystania innego repertuaru związanego z kolędowaniem
5) rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi po koncercie kolędowym
6) koszty dojazdu na prezentacje konkursowe ponoszą rodzice
7) sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiału zarejestrowanego
podczas konkursu

