Projekt „Muzyczna Łęczna 1467-2017”

Regulamin
Przeglądu muzycznego „Idzie górnik drogą”
I. Zasady ogólne:
1. Przegląd organizuje Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
zwane dalej Organizatorem.
2. Przegląd jest realizowany w ramach Projektu „Muzyczna Łęczna 1467-2017”.
3. Informacje dotyczące organizacji Przeglądu będą przekazywane przez stronę
internetową organizatora www.gim1.leczna.pl.
4. Przegląd odbywać się będzie w hali sportowej Gimnazjum nr 1 i. Króla Bolesława
Chrobrego w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12.
II. Cele Przeglądu:
1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa miasta.
2. Wspieranie wychowania młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.
3. Przekazanie dzieciom wiedzy na temat historii Łęcznej, poprzez obcowanie z muzyką.
4. Rozwijanie pasji wokalnych dzieci inspirowanych historią miasta, w którym
mieszkają oraz umożliwienie im prezentacji tych umiejętności.
III. Uczestnictwo w Przeglądzie:
1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Łęcznej.
a) solistów,
b) chórów/ zespołów wokalnych,
c) zespołów tanecznych.
2. Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przeglądu.
3. Z każdej instytucji, która weźmie udział w przeglądzie „Idzie górnik drogą” zostanie
zaproszony do Koncertu Finałowego jeden wykonawca.
4. Organizator zapewnia upominki dla każdego uczestnika.
5. Organizator zapewnia podziękowania w formie dyplomów dla instruktorów
i instytucji zgłaszających uczestników.
IV. Zasady Przeglądu:
1. Przegląd przeprowadzany jest w ramach projektu „Muzyczna Łęczna 1467-2017”
2. Uczestnicy Przeglądu prezentują jeden utwór.
3. Czas trwania prezentacji – do 5 minut.
4. Utwory prezentowane mogą być: bez akompaniamentu, z podkładem
instrumentalnym oraz akompaniamentem
5. Uczestnicy w dniu Przeglądu dostarczą podkład muzyczny na płycie CD lub na
nośniku pamięci przenośnej- pendrive.
6. Opiekę i bezpieczeństwo swoim uczestnikom w czasie trwania Przeglądu zapewnia
instytucja zgłaszająca.
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7. Organizator zapewnia pełną obsługę sceniczną i sprzęt nagłaśniający (mikrofony,
odsłuchy, odtwarzacze płyt i nośników pamięci).
V. Przebieg Przeglądu:
1. Instytucja zgłasza udział w Przeglądzie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesyłanie go w terminie do 30 listopada 2016r. na adres szkoły:
Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12,
21-010 Łęczna.
2. Organizator przed dniem 10 grudnia przekaże uczestnikom Program Przeglądu.
3. Przegląd rozpocznie się dnia 10 grudnia 2016 r., o godz. 10.00.
VI. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Przeglądu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Opiekun prawny akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w sprawach związanych z przeprowadzeniem Przeglądu oraz na
wykorzystanie nazwiska i wizerunku uczestnika w akcjach informacyjnych
i promocyjnych związanych z Przeglądem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2004 r. poz. 1182).
VII. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
Przeglądu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie
internetowej organizatora.
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Mirosław Kozera i sekretariat Gimnazjum nr 1
im. Króla Bolesława Chrobrego, tel. 81-752-00-3
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