Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 16 im Fryderyka Chopina w Lublinie.
2. Cele konkursu:



wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności
artystycznej






popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego ( 100- lecie niepodległości)
wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
3. Konkurs skierowany jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 16, w tym klas
gimnazjalnych.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół (max 5 osób).
5. Karty zgłoszenia wypełnione i podpisane odręcznie – należy złożyć do 3.10.2018 (środa) do
koordynatora Elżbiety Szewczuk (nauczyciel muzyki).
6. Przesłuchania konkursowe odbędą 8. 10.2018 (poniedziałek) i 9.10 2018 (wtorek) według
harmonogramu – podany do wiadomości 5.10.2018 (piątek).
7. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
 uczniowie klas Edukacji Wczesnoszkolnej
 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
 uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas 7 - 8
b) wykonawcza:



soliści
zespoły wokalne

8. Zasady Konkursu:






Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ patriotyczną.
Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.
Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie
CD.
Akompaniament na instrumencie własnym (organizatorzy zapewniają pianino).
Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.

9. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
 dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu,

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 ogólny wyraz artystyczny,
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
 oryginalność interpretacji
Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im dyplomy oraz kwalifikacje do Koncertu
Laureatów.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym
przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby
promocyjne Szkoły.
4. Fundatorem nagród jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im Fryderyka Chopina w
Lublinie.
Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wykorzystanie
wizerunku w celach promocyjnych, rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w
różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.
Wykonawcy - uczestnicy przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów, nadsyłając swoje
zgłoszenie, rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw
wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak i wszelkich
jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.).

