Konkurs Pieśni Patriotyczno - Religijnej
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

ś
ę

I.

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Pieśni Patriotyczno - Religijnej z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, zwanym dalej Konkursem, jest Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu i parafia pw. świętego Wojciecha
w Międzyrzeczu.
Konkurs jest objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

II.

CELE KONKURSU
1. Wspieranie wychowania patriotycznego

młodego pokolenia poprzez formy

aktywności artystycznej.
2. Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i związanych z kultywowaniem
wartości chrześcijańskich.
3. Popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej oraz religijnej.
4. Wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych.
5. Propagowanie obchodów świąt narodowych.

III.

USTALENIA OGÓLNE:
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Sportowymi w Międzyrzeczu oraz parafia pw. świętego Wojciecha w Międzyrzeczu.
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2. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane
poprzez

stronę

internetową:

www.jedynka-miedzyrzecz.pl

oraz www.swietywojciech-miedzyrzecz.pl .

IV.

UCZESTNICY:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych, w tym klas
trzecich oddziałów gimnazjalnych.
2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści indywidualni, a także zespoły wokalne
(maks. 5 osób).
3. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.
II kategoria: uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i klas III oddziałów
gimnazjalnych.
4. Każda ze Szkół Podstawowych zgłasza do konkursu dwóch wykonawców (solista,
zespół) po jednym wykonawcy z I i II kategorii wiekowej wyłonionych według
własnych kryteriów.
5. Dopuszczalne jest zgłoszenie jednego uczestnika solisty lub zespołu przez Szkołę.
6. Uczestnicy i ich opiekunowie, przystępując do Konkursu, są zobowiązani
do wysłania drogą korespondencji pocztowej do Organizatora (Szkoła Podstawowa
nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22a, 66-300
Międzyrzecz; nr tel. +48 533 392 711; 095 741 23 96; adres e- mailowy:
sp1@miedzyrzecz.pl) w czasie określonym w harmonogramie regulaminowym
następujących materiałów:
1) Akompaniamentu/podkładu muzycznego na nośniku CD (w przypadku
gdy jest on potrzebny uczestnikowi).
2) Wypełnionej karty zgłoszeniowej uzupełnionej podpisami opiekunów
prawnych uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
konkursu.
8. W konkursie zostanie wyłonionych 6 Laureatów:
I kategoria wiekowa – soliści i zespoły – I, II, III miejsce;
II kategoria wiekowa – soliści i zespoły – I, II, III miejsce.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i upominki za udział, a wyłonieni
laureaci nagrody ufundowane przez Organizatorów.
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V.

PREZENTACJE KONKURSOWE
1. Każdy z uczestników/zespołów wykonuje/wykonują jedną pieśń/piosenkę o
charakterze patriotycznym lub religijnym.
2. Za utwór patriotyczny lub religijny uznaje się taki, którego tekst:
1) kształtuje poczucie tożsamości i przynależności narodowej lub odwołuje się
do wartości chrześcijańskich katolickich,
2) upamiętnia ważne wydarzenia z dziejów Polski, postać historyczną
lub świętego,
3) emanuje umiłowaniem ojczyzny oraz wiary,
4) jest powszechnie uznawany za patriotyczny i/lub religijny.
3. Czas trwania jednego utworu nie może przekroczyć 5 minut, wykonawcy mogą mieć
akompaniament (na żywo) maksymalnie trzech instrumentów (bez perkusji)
lub podkład w formacie audio/MP3.
4. Zgłoszone utwory są programem obowiązującym podczas konkursu i nie podlegają
zmianom.
5. Utwory powinny być zapisane na płycie CD w formacie umożliwiającym jej
odtworzenie. Na wysłanym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki
zawierające akompaniament do zgłoszonych utworów. Do płyty powinna być
dołączona karta zgłoszeniowa zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu).
6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu obsługę związaną z nagłośnieniem.
W przypadku akompaniamentu realizowanego na żywo instrumenty trzeba
zabezpieczyć we własnym zakresie.

VI.

HARMONOGRAM I PRZEBIEG KONKURSU
Termin

Do 2 listopada 2018 r.

Wydarzenie
Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie karty
zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu), załącza w razie
potrzeby nośnik CD zawierający akompaniament/ podkład muzyczny
uczestnika/-ów Konkursu i odsyła materiały do Organizatora (Szkoła
Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu,
ul. Staszica 22a, 66-300 Międzyrzecz).
Karta zgłoszeniowa udostępniona jest na stronach internetowych:
www.jedynka-miedzyrzecz.pl
oraz
www.swietywojciechmiedzyrzecz.pl, zostaje również wysłana elektronicznie do szkół
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Do 7 listopada 2018 r.

9 listopada 2018 r.

razem z regulaminem Konkursu.
Następuje weryfikacja nadesłanych zgłoszeń oraz nośników CD.
Potwierdzenie udziału Szkoły i jej uczestników w Konkursie
następuje pocztą elektroniczną na adres e-mailowy napisany w karcie
zgłoszeniowej.
Gala Konkursowa Pieśni Patriotyczno - Religijnej z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości godz. 11.00
w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Międzyrzeczu,
ul. Ogrodowa 7, 66-300 Międzyrzecz.
Uczestników będzie oceniać Komisja, której skład powołuje Dyrektor
Szkoły nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Jurorami
będą nauczyciele muzyki oraz zaproszeni goście.
Werdykt oraz lista Laureatów ustalone przez Komisję są ostateczne.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych:
www.jedynka-miedzyrzecz.pl
oraz
www.swietywojciechmiedzyrzecz.pl i prasie lokalnej.

VII.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Dobór repertuaru.
2. Interpretacja utworów.
3. Innowacje artystyczne.
4. Ogólne wrażenie artystyczne.
5. Czystość intonacji i warunki głosowe wykonawców.

VIII.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH
1. Płyty

CD

z

nagranymi

podkładami

muzycznymi/akompaniamentami

uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prezentacji konkursowych
uczestników (materiały video oraz fotograficzne) do celów naukowych
i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika konkursu, zawartym
w karcie zgłoszeniowej.
3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich występów
konkursowych pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację
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o następującej treści: Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie
„Konkurs Pieśni Patriotyczno - Religijnej”.
4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).
5. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela: sekretariat Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, nr tel. +48 533
392 711; 095 741 23 96; adres e- mailowy: sp1@miedzyrzecz.pl .

IX.

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do regulaminu
Konkursu.
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Konkursu.
3. Koordynatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie poszczególnych etapów
Konkursu:
1) zapewniają odpowiednią aparaturę nagłaśniającą,
2) nie ponoszą odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwej
jakości podkładów muzycznych przygotowanych przez uczestników.
4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Pieśni Patriotyczno - Religijnej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości w roku szkolnym 2018/2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły:

Tytuł/-y utworu/-ów:
1.
2.
Kategoria wiekowa:

Klasa:

Kontakt do wykonawcy (nr tel., e-mail):

Wymagania techniczne (proszę podać,
czy będzie podkład czy akompaniament
na żywo, np. instrumenty):

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika/-ów:

Kontakt do opiekuna (nr tel., e-mail):
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów prezentacji mojego (materiały video
oraz fotograficzne) do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we
fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka .......................................…………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

ucznia .....................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w w/w Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.
.....................................................................................................................................................
(podpis rodzica/opiekunów prawnych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, parafii pw. św. Wojciecha w
Międzyrzeczu, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz stronach pokrewnych tych
Instytucji (Facebook)
 imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście uczestników
oraz Laureatów;
 fotograficznego wizerunku mojego dziecka w materiałach pokonkursowych.
.....................................................................................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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