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FESTIVALUL GRĂDINIȚELOR - DO-RE-MI
REGULAMENT
DO-RE-MI in parteneriat cu ISJ Vrancea, organizeaza in data
de 19 mai 2013, "FESTIVALUL GRADINITELOR - DO-RE-MI", festivalconcurs de muzica si dans pentru copiii din gradinitele din judetul Vrancea.
Evenimentul va avea loc la Carrefour Focsani.
Inscrierea in concurs nu implica niciun efort financiar din partea
gradinitelor, iar evenimentul este public, fara bilete de intrare.
In concurs exista doua sectiuni: muzica si dans. Pentru fiecare din cele
doua sectiuni, gradinitele din judetul Vrancea sunt invitate sa participe cu
momente artistice cu grupele de copii din gradinita.
Sectiunea muzica: Gradinitele pot participa cu oricate grupe de copii,
dar cu un singur moment de maxim cinci minute pentru fiecare grupa. Un copil
nu poate face parte din mai mult de o grupa. Numarul de copii dintr-o grupa nu
poate fi mai mic de cinci. Toti copiii trebuie sa cante simultan, nu sunt permise
momente cu solisti.
Sectiunea dans: Gradinitele pot participa cu oricate grupe de copii, dar
cu un singur moment de maxim cinci minute pentru fiecare grupa. Un copil nu
poate face parte din mai mult de o grupa. Numarul de copii dintr-o grupa nu
poate fi mai mic de cinci. Toti copiii trebuie sa danseze simultan, nu sunt
permise momente cu solisti.
Un copil poate participa la doua momente in concurs, doar daca unul
este la sectiunea "muzica" si celalalt la sectiunea "dans".
Gradinitele trebuie sa fie prezente la Carrefour Focsani cu cel putin 30
de minute inainte de ora stabilita. Ora participarii fiecarei gradinite se va stabili
dupa incheierea inscrierilor in concurs si va va fi comunicata prin sms, la
numarul de mobil pe care il veti transmite in fisa de inscriere.
Suportul melodic trebuie sa fie trimis prin email la office@do-re-mi.ro.
Este recomandabil sa aveti melodia si pe CD si pe memory-stick in ziua
festivalului. Nu se accepta alt tip de acompaniament live (orga/chitara, etc).
Transportul copiilor este asigurat de catre parintii copiilor. Copiii vor fi
insotiti de parinti si/sau cadre didactice.
Prestatiile artistice ale copiilor vor fi notate de catre un juriu de
specialitate desemnat de catre organizatori in functie de interpretare, costume si
impresia artistica, iar la final vor fi acordate premiile I, II si III, mentiuni si
diplome de participare. Toti copiii participanti vor primi diplome din partea
organizatorilor, iar cadrele didactice - educatoarele si directoarele gradinitelor
participante - vor primi diplome avizate de ISJ Vrancea.
Pentru a participa in concurs, va rugam sa completati fisa de inscriere
atasata si sa ne-o trimiteti prin fax la Nr. 021.460.19.17 sau prin email la
office@do-re-mi.ro pana la 20 nov 2012 inclusiv. Succes!

