Regulamin Konkursu
,,Polskie Pieśni Patriotyczne i wojskowe’’
I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku
II. Honorowy Patronat
dr Marek Wojtkowski Prezydent Miasta Włocławek
Dyrektor CK Browar B Lidia Piechocka- Witczak
III.




Cele konkursu:
wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 propagowanie obchodów świąt narodowych,
III. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Włocławka
i powiatu włocławskiego



Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, soliści z chórkiem, grupy wokalne
(max 6 osób),
Każda ze szkół biorących udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 uczestników
(solista lub zespół) wyłonionych według własnych, wewnątrzszkolnych kryteriów.
IV. Zasady Konkursu:
 Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 04 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00
w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wyspiańskiego 3
we Włocławku
 W I- szym etapie Konkursu biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy,
 Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym
lub wojskowym,
 Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella,
 Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD,
 Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie,
 Czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut,
 Powalana przez organizatorów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych wykonawców,
którzy wystąpią na Gali Finałowej,

 Gala Finałowa odbędzie się 23 styczna w CK Browar B o godzinie 11.00,
VI. Zgłoszenia uczestników:
 Zgłoszenia solistów, zespołów oraz grup wokalnych do Konkursu dokonują opiekunowie
do dnia 27 listopada 2019 roku na adres szkoły
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wyspiańskiego 3
87-800 Włocławek
Z dopiskiem KONKURS ,, Polskie pieśni patriotyczne i wojskowe”



druk zgłoszeniowy w załączniku,
do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z podkładem muzycznym oraz zgody rodziców /opiekunów
na udział dziecka w Konkursie ( w załączeniu)

VII. Kryterium oceny stanowić będzie:
 Dobór repertuaru
 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 Innowacje artystyczne
 Wrażenie artystyczne
 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.
V. Uwagi dodatkowe
 Osoby koordynujące Konkurs:
Joanna Hofman- Kupisz
Małgorzata Lubomska
tel. 54 234 34 99 ( sekretariat szkoły)



Opiekun wykonawcy dostarcza w dniu Konkursu zgodę/y rodziców lub opiekunów na udział
ucznia w Konkursie,
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................................
(imię i nazwisko)

w Konkursie pt. ,, Polskie pieśni patriotyczne i wojskowe” organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 23 we Włocławku
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska,

wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

Data

………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

.…………..…………………………………………

