СТАТУТ на детския фолклорен конкурс за българска народна песен

„ТРАКИЯ ПЕЕ”
Организиран от Частно СОУ „ДЕЛФИНИТЕ“, Старозагорски бани
Общи положения
Чл. 1. Настоящият регламент се издава в съответствие с разпоредбите на §
6г от Допълнителните разпоредби и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за народната
просвета в частта „образователна услуга”.
Чл. 2. Настоящият регламент урежда всички въпроси свързани с участието и
провеждането на конкурса за българска народна песен.
Условия за участие
Чл. 3. Право на участие в конкурса имат ученици от 5 до 12 годишна възраст.
Чл. 4. Участниците се надпяват в училището организатор - Частно СОУ
„Делфините”, Старозагорски бани.
Чл. 5. (1) Родителите на всеки индивидуален участник подават заявка за участие в
конкурса на електронен адрес delfinite_sz@abv.bg до 10.02.2012 г. В заявката
посочват трите имена на детето, годините и телефон за контакти.
(2) Заявилите участие получават от организаторите на електронния адрес, от който
са изпратили заявката за участие, датата и часа на прослушването.
(3) Родителите на всеки индивидуален участник заплащат такса за правоучастие
при регистрация на участника в деня на прослушването.
(4) Родителите на всеки индивидуален участник придружават участника до
училището организатор, не по-късно от 30 минути преди началото на
прослушването

(2) Родителите на всеки индивидуален участник заплащат такса за правоучастие
при регистрация на участника в деня на прослушването
(3) Родителите на всеки индивидуален участник придружават участника до
училището организатор, не по-късно от 30 минути преди началото на
прослушването. За датата и часа на прослушването ще получат потвърждение от
организаторите на електронния адрес, от който са изпратили заявката за участие.
Прослушването се провежда по график определен от организаторите до изчерпване
на кандидатите.
(4) Всеки участник пристига в училището 30 минути преди началото на
прослушването.
Структура на конкурса
Чл. 6. (1) Конкурсът се провежда в два кръга:
1. Първи кръг - прослушване на заявилите участие и класиране за финалния кръг.
2. Финален кръг - Гала концерт.
(2) Датите на провеждането на конкурса се съобразяват с графика на учебното
време, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и
се актуализира ежегодно.
Чл. 7.(1) Прослушването се осъществява по график, определен от организаторите.
(2) Участниците са разделени в две възрастови групи като:
-

Първа възрастова група са децата и учениците от 5 до 8 години - пеят две

народни песни. Времетраене - не повече от шест минути.
-

Втора възрастова група са учениците от 8 до 12 години - пеят две народни

песни, като едната е от Тракийска фолклорна област. Времетраене - не повече от
шест минути.
Синбек и плейбек не се допуска,

допуска се съпровод от инструмент или

инструментална група. ЧСОУ „Делфините” разполага с пиано и тамбура, които
може да се използват за съпровода. Организаторите не осигуряват корепетитор.
Жури
Чл. 8. (1) Журито се определя със заповед на директора на Частно СОУ
„Делфините”, Старозагорски бани.

(2) Председателят обобщава резултатите и ги обявява мотивирано пред участниците
и техните ръководители след приключване на всяко изпълнение от предварителния
кръг. На финала – след приключване на всички изпълнения.
Награди за конкурса
Чл. 9. (1) Участниците, класирани от първо до трето място от всяка възрастова
група, получават златен, сребърен, бронзов медал и грамота. (2) Участниците
допуснати до гала концерта ще получат грамота за отлично представяне ще бъдат
записани на диск, който ще се издаде след конкурса.
.
Заключителни разпоредби
§1. Таксата за правоучастие за учебната 2011/2012 г. е 10 лева.
§2. За 2012 година прослушването ще се проведе през февруари на датите 17, 18,
24, 25 и през март – на датите 10, 11, 17, 18, 24 и 25, до изчерпване на кандидатите.
При необходимост органазиторите си запазват правото да насрочат и нови дати.
§ 3. Гала концетрът на конкурса за учената 2011/2012 г. ще се състои на 21 април
2012 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в детския фолклорен конкурс „ ТРАКИЯ ПЕЕ”
Организатор: Частно СОУ „Делфините”, Старозагорски бани
Изпратете на електронен адрес: delfinite_sz @abv..bg

Данни за участника:
Имена на участника:
Дата на раждане
Група /Клас
Детска градина/училище
Населено място
Репертоар
Преподавател по музика
Родители на участника
Телефон за връзка с
родителите
Електронен
адрес на родителите
и/или преподавателя
Дата на подаване на заявката

1.
2.

