REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI

,,Wędrujmy bezpiecznie”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ciścu
koordynator konkursu – mgr Małgorzata Golec
CEL KONKURSU:
 zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób uprawiających turystykę górską i
krajoznawczą.
 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i
młodzieży,
 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w
zakresie muzyki,
 rozwijanie talentów estradowych, - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
WARUNKI KONKURSU:
 Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni
wykonawcy
 Łączny czas wykonania nie może przekraczać 3 minuty.
 Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach
Kategoria I- soliści klas I-III
Kategoria II- soliści klas IV- VI
Kategoria III- soliści klas VII i VIII Szkoły Podstawowej
 Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór (w języku polskim), do którego
wcześniej ułożyli własny tekst nawiązujący i zwracający uwagę na bezpieczeństwo osób
uprawiających turystykę górską i krajoznawczą. Ma on również promować konkurs
grantowy „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2020”.
 Ścieżki dźwiękowe (akompaniament na nośnikach CD, pendrive) nie mogą mieć
nagranego wokalu.
 Organizator ustala kolejność występów.
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i
przedstawienie przygotowanego tekstu piosenki.
 Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i
promocji konkursu.
 Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy dniu występu (jest możliwość wcześniejszego
sprawdzenia jakości dźwięku).
 Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna
nagrody i wyróżnienia. Laureaci wystąpią podczas uroczystości podsumowania projektu
29.10.2020.

TERMIN I MIEJSCE :
 Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i tekstem piosenki należy
zgłosić do dnia 09 października 20202 r. do Pani Izy Płonki (nauczyciela muzyki) lub
Pani Małgorzaty Golec – koordynatora konkursu.
 Konkurs odbędzie się dnia 19 października 2020r.
KRYTERIA OCENY:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
 umuzykalnienie, dykcja
 prezencja muzyczna (kostiumy),
 pomysłowość,
 naturalna i przekonywująca interpretacja
 zgodność tekstu piosenki z celem konkursu
INFORMACJE KOŃCOWE:
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również
o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.
Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym.
W przypadku gdy Uczestnik przygotuje wcześniej nagrany podkład dźwiękowy należy przynieść
ze sobą nośnik z nagraną muzyką (opisany imię i nazwisko solisty, tytuł utworu, numer utworu
na nośniku).
W razie problemów związanych z przeprowadzeniem konkursu w szkole (Covid-19) należy
nagrać utwór w postaci filmu na nośnik (płyta CD) i przysłać na adres Organizatora. Na płycie
należy umieścić informacje o wykonawcy: Imię i Nazwisko, tytuł utworu. Razem z płytą należy
przysłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do zarejestrowanego materiału,
publikacji i wykorzystaniu wizerunku dziecka na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia niespełniające w/w warunków nie będą brały udziału w eliminacjach Konkursu
Piosenki.

