REGULAMIN SzFA 2013

Cel: Festiwal ma charakter otwartego konkursu
i adresowany jest do wszystkich uczniów naszego
liceum. Celem imprezy jest prezentacja dorobku
artystycznego i intelektualnego uczniów
przed szerszą publicznością.

Kategorie: Do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać się
wszyscy uczniowie. Konkurs odbędzie się w
następujących kategoriach: teatr, dowolna forma
literacka, piosenka i gra na instrumentach,
plastyka, taniec, grafika komputerowa/film,
fotografia.

Regulamin: 1. Piosenka – do konkursu można zgłosić
jedną piosenkę z akompaniamentem zaproszonego
zespołu lub własnym. Styl i język dowolny. Czas
wykonania ograniczony do 5 minut.

2. Gra na instrumentach –każdy
uczestnik może przygotować 1-2 utwory w
dowolnym stylu. Czas wykonania ograniczony do
10 minut.
3. Taniec – każdy wykonawca (zespół)
może przygotować jeden dowolny układ taneczny.
Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
4. Grafika komputerowa/film –
do konkursu można zgłosić własną animację
komputerową, prezentację multimedialną lub film
video. Przez animację rozumie się
film stworzony z pomocą komputera,
przedstawiający rzeczywistość wirtualną lub realną,
przetworzoną cyfrowo. Prezentacja multimedialna
powinna mieć charakter interaktywnej audycji
popularnonaukowej z dowolnej dziedziny
( np. sztuka, fizyka, biologia, chemia, geografia,
astronomia, inne ). Film video – tematyka dowolna,
nie dłuższy niż 10 minut. Nagrodzone prace będą
wyświetlane w czasie Koncertu galowego.
5. Teatr – dowolna forma teatralna, nie
dłuższa niż 15 minut. Wskazana konsultacja z
nauczycielem języka polskiego oraz wychowawcą.

6. Dowolna forma literacka – w
przypadku miniatur możliwość prezentacji dwóch
prac.
7. Plastyka – dowolna praca
plastyczna, również grafika komputerowa (możliwy
nośnik elektroniczny).
8. Fotografia - możliwość zgłoszenia
do konkursu jednego zdjęcia lub kompletu ( 10
sztuk) na nośniku elektronicznym.
Udział w Koncercie galowym poprzedzony będzie
kwalifikacjami o charakterze konkursu. Kwalifikacje mają
na celu określenie niezbędnego poziomu artystycznego,
wyłonienie laureatów, ustalenie liczby uczestników oraz
czasu trwania występów . Warunkiem zorganizowania
Koncertu Galowego jest wysoki poziom artystyczny
zgłoszonych prac. Oceny dokona powołane jury, w skład
którego wejdą nauczyciele oraz uczniowie klas trzecich
naszego liceum.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u :
p. Ewy Herchel, p. D. Golec i p. I. Pawełek.
Karty zgłoszeń należy składać do 22 lutego 2013r.
Kwalifikacje odbędą się 1 marca 2013r.
Koncert Galowy : marzec 2013r.

