X Wojewódzki konkurs gry na flecie prostym „Grajmy Panu”

Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu Gry na Flecie Prostym
„Grajmy Panu” – fletowe kolędowanie” 2020
Edycja internetowa

I. Organizator:
III Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk-Wrzeszcz
kontakt: mgr Joanna Furmańska, grajmypanu@sto3.gda.pl
II. Cele konkursu:








rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów grą na flecie i flażolecie
popularyzacja kolęd i pastorałek polskich oraz pochodzących z innych krajów
kształtowanie otwartości na różnorodność muzyki
uczenie współodpowiedzialności za pracę grupową
promocja talentów
integrowanie uczniów szkół podstawowych
wymiana doświadczeń między szkołami

III. Założenia organizacyjne:
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych
(z wyłączeniem szkół muzycznych) województwa pomorskiego.

2.

Konkurs będzie polegał na ocenie nagrań audio-video.

3.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:
A – soliści klasy III - IV
B – soliści klasy V - VI
C – soliści klasy VII - VIII
D – zespoły.

4.

W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły fletowe do pięciu osób.

5.

Etapy konkursu:
Etap I – szkolny – organizowany przez nauczycieli uczących w danej szkole.
Ma on na celu wyłonienie zwycięzców reprezentujących szkołę w etapie rejonowym
(Etap II). Każda ze szkół może wytypować do kolejnego etapu maksymalnie trzech
uczestników z każdej kategorii wymienionej w punkcie 3.
Etap II – rejonowy – konkurs nagrań video - organizowany jest przez III SSP STO.
Obejmuje wykonanie kolędy obowiązkowej, wybranej przez organizatora na daną
edycję konkursu – w bieżącym roku: „Hej, w Dzień Narodzenia” (F-dur)
Etap III – wojewódzki – obejmuje dwie dowolne kolędy (oprócz kolędy z II etapu).
Uczestnicy etapu II i III przesłuchań konkursowych zostaną ocenieni przez Jury na
podstawie nadesłanych nagrań.
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6.

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie łącznie poniższych wymagań:
a) Przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela lub rodzica
Karty zgłoszenia (załącznik 1) do 30 listopada 2020r.
b) Przesłanie skanu oświadczenia dotyczącego RODO i publikacji wizerunku
(załącznik 2) do 30 listopada 2020r.
c)

przesłanie pliku o objętości do 25 MB z nagraniem kolęd na adres
grajmypanu@sto3.gda.pl do 15 grudnia 2020r.

d) jeśli plik z nagraniem ma objętość > 25 MB, to należy umieścić go na jakimkolwiek
dysku w chmurze, np.: Dropbox, dysk Google lub inny dogodny dysk i przesłać
powiadomienie z informacjami umożliwiającymi pobranie pliku na adres
grajmypanu@sto3.gda.pl
7.

Uczestnicy są zobowiązani do przesłania nagrania, które musi spełniać następujące
kryteria:
a) nagranie ma stanowić jeden niepodzielny film zrealizowany ze statywu, czyli trzy
kolędy zagrane jedna po drugiej. Jako pierwsza musi być nagrana kolęda
obowiązkowa „Hej, w Dzień Narodzenia”, oceniana w II etapie,
b) na filmie musi być widać wykonawcę podczas całego czasu trwania występu,
c)

każdy wykonawca musi być nagrany w odrębnym pliku,

d) nazwa pliku musi zawierać imię, nazwisko uczestnika i klasę,
e) rozmiar pliku nie może przekroczyć 100 MB w formacie MP4 lub AVI,
f)

czas prezentacji jednego uczestnika nie powinien przekroczyć 6 minut,

g) nagrania powinny być sprawdzone pod względem jakości nagrania (dźwięk, obraz).
W przypadku złej jakości dźwięku i obrazu lub utrwalenia nagrania w innym formacie
niż format nagrań MP4 lub AVI lub niemożności odtworzenia nagrania przez
Organizatora z innych przyczyn technicznych wynikających ze sposobu sporządzenia
lub utrwalenia nagrania na nośniku, takie nagrania nie będą brane pod uwagę
a zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
UWAGA:
Zgłoszenia nadesłane wyłącznie w formie plików dźwiękowych będą odrzucane.
8.

Utwory mogą być grane a capella lub z akompaniamentem (na żywo lub z podkładem).

9.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą Rodziców lub Opiekunów
Prawnych uczestnika na ewentualne zamieszczenie jego danych i wizerunku
w materiałach tekstowych, fotograficznych i video ukazanych na stronie internetowej
organizatora Konkursu.

10.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
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IV. Ocena:
Uczestników przesłuchań konkursowych II oraz III etapu będzie oceniać komisja
powołana przez Organizatora konkursu. Będzie się ona kierować następującymi
kryteriami:
- dobór repertuaru
- umiejętności wykonawców
- muzykalność
- ogólne wrażenie artystyczne prezentacji
V. Nagrody:
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział.
 Na etapie wojewódzkim zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w każdej
kategorii.
 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.sto3.gda.pl /zakładka
KONKURSY/oraz przesłane w formie wiadomości email do nauczycieli zgłaszających
uczniów.
VI. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie na konkurs i kartę RODO należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail
organizatora: grajmypanu@sto3.gda.pl w terminie do 30 listopada 2020 r. do godziny 23:59.
Nagrania do II i III etapu należy przesłać łącznie (czyli trzy kolędy) do 15 grudnia 2020 r.
Regulamin konkursu wraz załącznikami jest dostępny na stronie Organizatora www.sto3.gda.pl
w zakładce KONKURSY/ X Wojewódzki konkurs gry na flecie Grajmy Panu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.
Serdecznie zapraszamy
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