Regulamin Konkursu Piosenki Patriotycznej, Legionowej,
Żołnierskiej
pn. „ Z MŁODEJ PIERSI SIĘ WYRWAŁO”
I. Organizator
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
II. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu:
- pogłębianie u uczniów znajomości pieśni patriotycznych, legionowych, żołnierskich,
- wpajanie uczniom właściwych postaw scenicznych i obycia ze sceną,
- umożliwienie uczniom prezentowania pieśni przed szeroką publicznością,
- prezentację talentów muzycznych,
- budowanie wizerunku młodego patrioty.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i klas III
gimnazjum z terenu Gminy Jerzmanowa.
2. Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne (od 2 do 5
osób) w terminie do dnia 26 października 2018r.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę patriotyczną lub legionową albo żołnierską w języku
polskim.
4. Uczestnicy mogą wykonywać utwory z akompaniamentem instrumentalnym, półplayback lub a'capella.
5. Czas występu nie może przekroczyć 3-4 min.
6. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie w szkole karty zgłoszenia najpóźniej do dnia
przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Karta zgłoszenia załączona jest do niniejszego regulaminu.
7. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
8. Komisja dokonuje oceny występu zgodnie z kryteriami :
- wartość artystyczna (0-3 pkt.)
- muzykalność (0-3 pkt.)

9. Członkowie komisji konkursowej mogą przyznać od 0-6 punktów za każdy występ. Suma punktów
przyznana przez każdego członka jury wyłoni trzech laureatów (I , II, III miejsce) w dwóch kategoriach :
soliści i zespoły.
10. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.
11. Laureaci trzech pierwszych miejsc zaprezentują swoje utwory podczas imprezy pn. 100. Rocznica
Odzyskania Niepodległości i VII Bieg Gęsi w dniu 10 listopada 2018r. w Jerzmanowej w godz. 13 30 –
1500, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14.
12. Podczas występów, o których mowa w pkt. 12 laureaci wykonają utwory, które nie będą się
powtarzały.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość
zmiany regulaminu, w szczególności
w kwestii występów laureatów konkursu.
15. Każda ze szkół, w której przeprowadzono eliminacje przekazuje
w terminie do dnia
2 listopada 2018r. do Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 7 pok. nr 3 pisemne
informacje o zwycięzcach (imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę do której uczęszcza uczeń, nazwę
utworu, który wykonywał).
16. Szkoła informuje laureatów o możliwości prezentacji utworu podczas Święta Niepodległości i zapewnia
ewentualne podkłady muzyczne.
17. Opiekę nad laureatami eliminacji szkolnych występującymi w dniu 10 listopada 2018r. sprawują ich
opiekunowie szkolni lub opiekunowie prawni.

IV. Nagrody
Organizatorzy przewidują za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii nagrody rzeczowe, które zostaną
wręczone laureatom eliminacji szkolnych podczas imprezy pn. 100.Rocznica Odzyskania Niepodległości
i VII Bieg Gęsi.

V. Kontakt.
1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego
regulaminu.
2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest p. Iwona Szubert (tel.
605692802)

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I, LEGIONOWEJ, ŻOŁNIERSKIEJ

pn. „Z MŁODEJ PIERSI SIĘ WYRWAŁO”

1. Opiekun konkursu ( imię i nazwisko, telefon ):
…................................................................................................................................
2. Kategoria soliści ( imię i nazwisko, tytuł i autor utworu):
……………………………………………………………………………………….
…………………………………..................................................................................
3. Kategoria zespoły (nazwa zespołu, ilość osób, tytuł i autor utworu, sposób wykonania):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….........................................................................
…....................................................................................................................................
4. Wymagania sprzętowe:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………...............................................................

