REGULAMIN
II Gminnego Festiwalu „Mamo Moja”‐ 2015
I.WPROWADZENIE‐ CELE
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie po raz drugi organizuje Gminny Festiwal „Mamo Moja” w
formie konkursu z nagrodami . W ubiegłorocznej edycji festiwalu udział wzięło blisko 300 dzieci ze
wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych Gminy Łuków . II Gminny Festiwal „Mamo Moja” jest
artystyczno‐twórczą propozycją wyrażenia szacunku i czci należnych Matce i tym samym wyrazem
podziękowania w piosence, wierszu , laurce za codzienny Jej trud opieki i wychowania.
II. UCZESTNICY I KATEGORIE ARTYSTYCZNO‐TWÓRCZE
1.Uczestnikami Festiwalu są:
a/przedszkole( oddział przedszkolny)
b/kl.I‐III Szkoły Podstawowej
c/kl.IV‐VI Szkoły Podstawowej
d/Gimnazjum ( kl. I‐III)
2. Festiwal obejmuje kategorie artystyczne:
Dla Przedszkoli
a/ piosenka o Mamie ( solista i zespół)
b/ laurka dla Mamy
c/recytacja wiersza dla Mamy
Dla kl.I‐III Szkoły Podstawowej
a/piosenka ( solista i zespół)
b/ laurka dla Mamy
c/recytacja wiersza dla mamy
dla kl.IV‐VI Szkoły Podstawowej
a/piosenka ( solista i zespół)
b/portret ( rysunek )Mamy
( format A4 lub A3 , dowolna technika plastyczna)
c/ list do Mamy( 1 strona ‐format A4 )
d/własny wiersz dla Mamy ( 1 strona format A4 )
e/recytacja wiersza dla Mamy
dla Gimnazjum ( kl.I‐III)
a/piosenka ( solista i Zespół)
b/portret ( rysunek )Mamy
( format A4 lub A3 , dowolna technika plastyczna)
c/ list do Mamy( 1 strona ‐format A4 )
d/własny wiersz dla Mamy ( 1 strona format A4 )
e/recytacja wiersza dla Mamy
Uwaga !!! W kategorii artystycznej solista i zespół oraz recytacja wiersza dana placówka może
wystawić po 1 wykonawcy .
Organizator po zakończeniu rekrutacji konkursowej w zależności od zgłoszonej ilości solistów i
zespołów oraz recytatorów może ogłosić przesłuchania eliminacyjne ,o terminie których
poinformuje odrębnym komunikatem.
III.KARTY ZGŁOSZENIA
Karty zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi( laurka dla Mamy , portret Mamy , Wiersz dla
Mamy, List do Mamy) należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury ul. Świderska 12, 21‐400

Łuków ( budynek Urzędu Gminy) pok. nr 1 ( parter) lub do Sekretariatu Urzędu Gminy Łuków ‐
piętro I, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 do godz.16.00.
IV. JURY ‐ NAGRODY
1.Wykonania wokalne i recytatorskie oraz prace artystyczno‐twórcze oceniać będzie jury powołane
przez Organizatora. Werdykt jury nie podlega odwołaniu.
2. W każdej kategorii wiekowej i artystyczno‐twórczej za zajęcie I miejsca zostaną przyznane
nagrody rzeczowe i statuetki . Jury przyzna również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy Gali Finałowej
Festiwalu otrzymają dyplomy i słodkie upominki .
V. FINAŁ FESTIWALU
1.Finałowa Gala II Gminnego Festiwalu „Mamo Moja” odbędzie się 29 maja 2015 ( piątek) o godz.
16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Świątkowej . W trakcie Gali ogłoszone zostaną wyniki
wszystkich kategorii Festiwalu i wręczone zostaną nagrody oraz słodkie upominki.
2. Po zakończeniu Finałowej Gali II Gminnego Festiwalu „Mamo Moja” Organizator zapewnia
poczęstunek .
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator nie zwraca kosztów dojazdu .
2.Wykonawcy do lat 14 winni przybyć z opiekunami lub rodzicami.
VII. ZAPROSZENIE
Organizator zaprasza wszystkie Mamy dzieci uczestniczących w Festiwalu .

