XIV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK
W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
„Święta z Kolędą - Weihnachten mit Weihnachtsliedern”

Organizator:
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
Adres organizatora: GZOKSiT w Krzyżanowicach, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 48, tel. 032 4196287.
Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godz. 900 w sali widowiskowej Centrum Kultury
w Tworkowie przy ul. Zamkowa 48.
Adresaci Przeglądu:
Przegląd adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów gminy Krzyżanowice uczących się języka niemieckiego.
Cele Przeglądu:
 integracja dzieci i młodzieży uczącej się języka niemieckiego w placówkach oświatowych gminy;
 popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego;
 rozwijanie motywacji do uczenia się języka niemieckiego i ojczystego;
 inspiracja uczniów do samodzielnych poszukiwań i pracy;
 stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania
języka niemieckiego;
 kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania dla różnych kultur;
 kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w stosunku do kultury państw niemieckojęzycznych,
 kultywowanie tradycji wielokulturowej wspólnego kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszenia przez zgłaszającego. Zgłoszenia
do przeglądu dokonują przedszkola, szkoły, świetlice wiejskie, koła terenowe DFK, parafie z terenu gminy
Krzyżanowice, w terminie do 3 grudnia 2018 r. na adres Organizatora.
Karty zgłoszenia są dostępne w przedszkolach, szkołach, świetlicach oraz w sekretariacie GZOKSiT
w Tworkowie.
Kategorie wiekowe, repertuar i czas prezentacji:
Czas prezentacji uczestników lub zespołów nie powinien przekroczyć 3 minut. Każdy uczestnik śpiewa
jeden utwór po polsku oraz jeden po niemiecku. Jury ocenić będzie solistów, duety i grupy wokalne
w czterech kategoriach wiekowych. Jury przy ocenie uwzględni dobór repertuaru, techniki wykonania,
ogólnego wyrazu artystycznego, wartości wychowawczych.
Nagrody:
Każdy uczestnik Przeglądu - solista lub zespół wokalny otrzyma dyplom uczestnika. W każdej kategorii
wiekowej zostaną przyznane wyróżnienia i wyróżnienia specjalne. Laureaci przeglądu zostaną zaproszeni
do udziału w koncercie laureatów, gdzie zostaną im wręczone statuetki oraz dyplomy. Statuetki otrzymują
soliści, duety, tria (każda z osób). Grupy składające się z czterech osób i więcej traktowane są jako zespół,
w związku z tym otrzymują jedną statuetkę dla całej grupy oraz drobne nagrody dla poszczególnych
członków. Uwaga: jedynie udział w Koncercie Laureatów upoważnia do odbioru statuetki.
Uwagi organizatora:
1. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pianino.
2. Kolejność występów ustala Organizator.
3. Harmonogram przesłuchań uczestników przeglądu będzie do wglądu 10 grudnia 2018 r. w biurze
GZOKSiT w Tworkowie oraz na terenie szkół, przedszkoli, kół terenowych DFK i świetlic z terenu
gminy, których zgłoszenia dotyczą.
4. Ze względów technicznych, podkłady do wykonywanych utworów należy dostarczyć do biura GZOKSiT
do 10 grudnia br.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Tworków, 30 listopada 2018 rok

