
REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIICH XVIII JESIENNYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH 

BALLO - ŻORY 2020 – „Jesienny Festiwal Młodych Talentów” 

pod patronatem Prezydenta Miasta Żory oraz Przewodniczącego Rady Miasta Żory 

ORGANIZATOR: 

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach 

Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 11
Zespół Szkół nr 1 w Żorach 

Katowicka Specjalna Stefa Ekonomiczna 

TERMIN IMPREZY: 

20.11.2020 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.  

Przesłuchania odbędą się na scenie teatralnej (wokaliści) i scenie plenerowej (plenerowej) 

GODZINY I SPOSÓB PRZESŁUCHAŃ USTALONY ZOSTANIE PO UWZGLĘDNIENIU ZGŁOSZEŃ 

UCZESTNIKÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI PODCZAS EPIDEMII  

CELE  IMPREZY: 

• popularyzacja twórczości o tematyce dowolnej,

• promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej, literackiej,

• wymiana doświadczeń w zakresie upowszechnienia wokalistyki i sztuki estradowej,

• integracja z dziećmi niepełnosprawnymi,

• promowanie kultury osobistej i artystycznej.

KRYTERIA OCENY: 

• dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

• umiejętności wokalne, recytatorskie,

• technika wykonania, interpretacja utworu,

• ogólny wyraz artystyczny.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH: 

 grupa I – szkoły podstawowe kl. I- IV 

 grupa II – szkoły podstawowe kl. V- VIII 

grupa III – szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe 

Każda placówka może zgłosić po trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej 

Jeden uczestnik może startować tylko w jednej kategorii  

RECYTATORZY przedstawiają jeden utwór o tematyce pogodnej, radosnej, żartobliwej. 

WOKALIŚCI przedstawiają jeden utwór o tematyce dowolnej w dowolnym języku (czas do 5 minut). Dopuszczalne 

są tylko wykonania solowe. Podkład muzyczny na nośnikach pendrive bądź płycie CD.  

Mile widziane wykonanie utworu a’capella. 

W każdej kategorii jury może przyznać festiwalowe nagrody.  

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Jury może przyznać nagrodę specjalną dla najlepszego wykonawcy.  

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.  

Wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatorów. 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ – 31.10.2020 mailem na adres: towarzystwo.ballo@wp.pl 

Karty zgłoszeń prosimy wypełniać komputerowo. 

FESTIWAL MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ – ZALEŻY TO OD SYTUACJI, JAKA 

BĘDZIE PANOWAŁA W WOJEWÓDZTWIE. 


