KONKURS PIOSENKI
„OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO”
w ramach V edycji
przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
38-322 Łużna 723, tel. 18/ 354 33 90

II. CELE KONKURSU:
 Podniesienie świadomości narodowej o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny –
obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 Popularyzacja utworów, które noszą w sobie wspomnienie ważnych momentów historii naszej
Ojczyzny,
 Wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego

pokolenia poprzez

formy aktywności

artystycznej,
 Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 Przywrócenie zbiorowej pamięci polskich piosenek i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 Podniesienie świadomości narodowej:
a) wartości moralne
b) wartości duchowe
c) poczucie wartości jednostki,

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-7 szkół podstawowych oraz II-III klas
gimnazjalnych

(województwo

małopolskie:

powiat

gorlicki,

limanowski,

tarnowski,

nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, województwo podkarpackie:
powiat jasielski).
2. W konkursie wokalnym każdą szkołę może reprezentować do trzech solistów.
3. Uczniowie mają za zadanie przygotować jedną piosenkę o tematyce patriotycznej lub religijnej
nawiązującej do hasła przewodniego konkursu: „Opowiedz mi moja Ojczyzno.”

4. Prezentacja piosenek dopuszczalna jest wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym
lub a cappella.
5. Podkładem muzycznym musi być nagranie w formacie mp3 przesłane pocztą elektroniczną na adres
koordynatora: aga.guzik25@wp.pl do dnia 9 marca 2018 r.
6. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
7. Czas występu nie może przekraczać 5 minut dla jednego solisty.
8. Zgłoszenia przyjmowane będą na kartach zgłoszeń stanowiących załączniki do regulaminu.
IV. TERMIN I ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
1. Konkurs Piosenki odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00, na terenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Łużnej.
2. Potwierdzenie udziału szkoły w konkursie (druk zgłoszeniowy - załącznik nr 1) prosimy przesłać do
dnia 30 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: konkursy_ojczyzna@wp.pl
2. Zgłoszenia solistów do konkursu (druk zgłoszeniowy imienny - załącznik nr 2) dokonują
opiekunowie do dnia 10 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konkursy_ojczyzna@wp.pl
V. OCENA
1. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uczestników Konkursu Piosenki.
2. Kryterium oceny konkursu wokalnego stanowić będzie:
 dobór repertuaru,
 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,
 innowacje artystyczne,
 wrażenie artystyczne,
 muzykalność i warunki głosowe solistów,
 znajomość tekstu.
VI. NAGRODY
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach:
Kategoria I: uczniowie klas 6-7 szkoły podstawowej
Kategoria II: klas II-III gimnazjum
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Komisja konkursowa może przyznać
wyróżnienia, a jej decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym
podsumowaniu (dokładna data podsumowania konkursu zostanie podana w późniejszym terminie).
VII. UWAGI
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
VIII. KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
38-322 Łużna 723
Tel. 18 354 33 90
e-mail: konkursy_ojczyzna@wp.pl
koordynator: Agnieszka Guzik
e-mail: aga.guzik25@wp.pl

Opracowanie Koordynator Konkursu
mgr Agnieszka Guzik

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia (zbiorowy)
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres e –mail: ………………………………………………………………………………….……….
Telefon:………………………………………………………………………………………………….
Dyrektor: ( imię i nazwisko) …………………………………………………………………………
Szkoła przystępuje do wybranych konkursów
 Konkurs historyczny: ( kat. I)

( właściwe zakreślić)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat. II) kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE

 Konkurs religijny:

kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE

 Konkurs piosenki:

kl. VI- VII SP,

kl. II – III G

TAK / NIE

 Konkurs plastyczny: (kat. I)

kl. I-III SP

TAK / NIE

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat. II)

(kat .III) kl. VII SP ,


Konkurs fotograficzny (kat. I)

kl. II – III G

kl. IV-VI SP

(kat. II) kl. VII SP ,

TAK / NIE

TAK / NIE
kl. II – III G

TAK / NIE

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres e-mail : konkursy_ojczyzna@wp.pl

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia (imienny)
Rodzaj konkursu :
………………………………………………………………………………………………….………..
Nazwa szkoły: ………………………………………….……………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………
Adres e –mail: ………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł piosenki, czas wykonania, oryginalny wykonawca:
1…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:
………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
……………………………………………………………………………………………….
*Proszę o wypełnienie wszystkich pól.
*Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Adres do korespondencji

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
Łużna 723
adres e-mail :

konkursy_ojczyzna@wp.pl

