REGULAMIN
III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
I ŻOŁNIERSKIEJ

§1
ORGANIZATOR
1. III Wojewódzki Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, organizowany jest
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie.
Współorganizatorzy: Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie i Włodawski Dom Kultury
2.
·
·
·

Patronat Honorowy:
Lubelski Kurator Oświaty
Wojewoda Lubelski
Burmistrz Włodawy
§2
CELE KONKURSU

·
·
·
·
·
·
·
·

Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich.
Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez państwo polskie.
Propagowanie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej.
Kształtowanie postawy patriotycznej.
Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych.
oraz promocja ich talentów wokalnych.
Wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności muzycznych.
Promocja walorów Włodawy i okolic.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma zasięg wojewódzki, mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych (klasy IV – VIII) i gimnazjów z województwa lubelskiego.
2. Uczestnicy będą oceniani jako soliści i zespoły ( do 10 osób ) w następujących
kategoriach wiekowych:
· I kategoria 11-13 lat
· II kategoria 14 – 16 lat
§4

ZAKRES PREZENTACJI
1. Uczestnicy Konkursu przygotowują 2 piosenki o tematyce patriotycznej lub
żołnierskiej (nawiązującej do wydarzeń historycznych i polskich tradycji
narodowych), ujęte w formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik prezentuje
jeden wybrany przez siebie utwór, a na wyraźne życzenie Jury- drugi.
2. Niezgodność repertuaru ze zgłoszeniem powoduje dyskwalifikację wykonawcy.
3. O klasyfikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka
zespołu.

§5
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora formularza
zgłoszeniowego ( wzór w załączeniu i do pobrania ze strony internetowej szkoły
www.sp2wlodawa.pl) oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa
w przedmiotowym regulaminie.
2. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną
do dnia 22 października 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2
22-200 Włodawa
ul. Kopernika 3
z dopiskiem na kopercie „ III Wojewódzki Konkurs Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej” lub e-mailem na adres: sekretariat@sp2wlodawa.pl
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas konkursu oraz
publikowanie ich wizerunku w lokalnych mediach.
§6
ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH
1. Opiekunowie zostaną powiadomieni o kolejności wystąpień do 24.10. 2018 r.
Prezentacje odbywać się będą z podziałem na grupy wiekowe.
2. Rejestracja uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie
złożonych formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w dniu 26 października 2018 r.
(piątek) w sali Włodawskiego Domu Kultury, Aleja J. Piłsudskiego 10
we Włodawie od godz.8.30 do 9.00
3. Prezentacje odbywać się będą od godz. 9.00
4. Soliści oraz zespoły mogą prezentować się z wykorzystaniem „pół – playbacku”
( płyta CD, pendrive), przy akompaniamencie własnym, a także a’ capella.
5. Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Decyzje zespołu
oceniającego są ostateczne.
6. Jury konkursowe oceniać będzie:
· dobór repertuaru (tekstu i muzyki)
· walory głosowe
· poziom interpretacji tekstu piosenki
· ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: oddanie klimatu piosenki, ruch sceniczny.
7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 26 października 2018 r.
po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych.
8. Protokół z Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora
do 28. 10. 2018 r

§7
NAGRODY
1. W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy za
udział. Jury ma prawo przesunięcia nagród w obrębie kategorii wiekowej oraz
możliwość przyznania nagrody specjalnej.
§8
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy zapewniają: aparaturę nagłaśniającą oraz odtwarzającą.
2. W czasie obrad Jury przewidziany jest poczęstunek i prezentacja uczniów
włodawskiej Szkoły Muzycznej I stopnia
3. Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowego Regulaminu w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu udzielają
organizatorzy: Bożena Nilipiuk tel. 727 572 350; b.nilipiuk@sp2wlodawa.pl oraz Renata
Łukaniuk-Pawelec tel. 609 567 193; r.lukaniuk@sp2wlodawa.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

III WOJEWÓDZKI
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SOLISTY
(PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Pełna nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko solisty

…………………………………………………………………………….
Klasa, rok urodzenia

Tytuły utworów, (autor tekstu, kompozytor)
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….
Rodzaj akompaniamentu

…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

…………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy opiekuna. ……………………………….
Adres e-mail opiekuna ……………………………………………………

…………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

III WOJEWÓDZKI
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZESPOŁU WOKALNEGO
(PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Pełna nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………….
Nazwa zespołu (imienne zestawienie wraz z wiekiem członków zespołu prosimy
dołączyć na odwrocie karty zgłoszenia)
Tytuły utworów, (autor tekstu, kompozytor)

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Rodzaj akompaniamentu……………………………………………
Informacja o zespole
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

…………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy opiekuna ………………………
Adres e-mail opiekuna: ………………………………………

…………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

