I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
16.11.2017
REGULAMIN
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa
Bigusa ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino tel.
(58) 681 89 20
fax (58) 506 55 45
sp6banino@poczta.onet.pl

CELE KONKURSU
- uświetnienie obchodów Święta Niepodległości
- popularyzacja piosenek patriotycnych wybranych z dorobku kultury polskiej
- kształcenie uczuć patriotycznych
- odkrywanie talentów wokalnych

MIEJSCE I TERMIN
16.11.2017 (czwartek), od godz. 9.00 ( godziny prezentacji poszczególnych kategorii
wiekowych będą uzależnione od ilości zgłoszeń ).
Grafik prezentacji zostanie podany na stronie szkoły 10.11.2017

UCZESTNICY
Uczniowie szkół podstawowych z kl 0 – VII prezentować się będą w
następujących kategoriach wiekowych : kl 0 – I ,
II – III ,
IV – V ,
VI - VII

ZASADY UCZESTNICTWA

- Każdy uczestnik przygotowuje jedną pieśń patriotyczną wybranych z dorobku kultury polskiej.
Pieśń może wykonać a'cappella , z towarzyszeniem instrumentu lub podkładem nagranym na
nośniku pamięci (płyta CD, pendrive).
- Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący uczestników do konkursu.
- Placówka może wytypować jednego uczestnika w każdej kategorii wiekowej.
Szkoły, które w danej kategorii wiekowej liczą powyżej 300 uczniów, mogą zgłosić 2
uczestników w jednej kategorii wiekowej.
- Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom. Nagrody przewidziane są dla laureatów:
1,2 i 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.
- Zgłoszenie należy przesłać do 4.11.2017r. na adres e-mailowy: uczestnicy
kategorii wiekowej 0 – I i II - III hannapek@o2.pl uczestnicy
kategorii wiekowej IV – V i VI-VII mpinska@vp.pl

KRYTERIA OCENY:
- dobór repertuaru
- intonacja
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny

ZASADY ORGANIZACYJNE
- Osoba zgłaszająca powinna ubezpieczyć uczniów na wyjazd i pobyt.
- Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
- Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz pianino elektryczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego przekazu
oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach przeglądu, również na stronie
internetowej szkoły.
- Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego formalności
związanych z wymogami prawa autorskiego.

Koordynatorzy konkursu - Małgorzata Pińska i Hanna Pek

I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
do 4.11.2017
Proszę wypełnić drukowanymi literami.

1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa …............................................................................................

2. Kategoria wiekowa …...............................................................................................................

3. Nazwa szkoły (placówki) …......................................................................................................

4. Repertuar …..............................................................................................................................

5. Osoba przygotowująca / telefon kontaktowy …........................................................................

6. Potrzeby techniczne …..............................................................................................................

Zgłoszenie należy przesłać do 4.11.2017 r. na adres e-mailowy :
uczestnicy kategorii wiekowej 0 – I i II - III hannapek@o2.pl
uczestnicy kategorii wiekowej IV – V i VI – VII

mpinska@vp.pl

