Regulamin Konkursu Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej
„Niosłem Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie - gdzie Cię doniosę - nie wiem”.
1. Organizatorem Konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie.
2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Gminy Sobienie Jeziory, w ramach zadania publicznego
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
3. Konkurs objęty został honorowymi patronatami:
- Wójta Gminy Sobienie Jeziory Stanisława Wirtka.
- Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego.
4. Partnerami Konkursu sa:
- Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach.
- Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa
5. Celem Konkursu jest:
- wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez
umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych;
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej;
- popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej i żołnierskiej;
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
- podniesienie świadomości narodowej;
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

6. Za piosenkę patriotyczną/żołnierską uznaje się:
- piosenkę o tematyce patriotycznej/żołnierskiej;
- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną/żołnierską;
- piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej;
- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski.
7. Uczestnicy występują w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe, klasy I-III
- szkoły podstawowe, klasy IV-VI
- gimnazja i szkoły średnie
W poszczególnych kategoriach wiekowych prawo udziału mają tylko soliści.
8. Etapy Konkursu:
- eliminacje szkolne
- półfinał
- Finał - Koncert Laureatów
Do półfinałów przechodzą zwycięzcy eliminacji szkolnych w poszczególnych kategoriach wiekowych
(I, II i III miejsce).
W Finale i Koncercie Laureatów wystąpią zwycięzcy półfinałów w poszczególnych kategoriach
wiekowych (I, II i III miejsce) i osoby wyróżnione.
9. Szkolne komisje konkursowe powołują dyrektorzy placówek, a od półfinałów organizator Konkursu.
Szkolne komisje konkursowe zobowiązane są do sporządzenia i dostarczenia do organizatora
protokołu z przeprowadzonych eliminacji.
Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.
10. Konkurs odbędzie się w następujących terminach :

- eliminacje szkolne: do 21 października 2016r.
- półfinały: do 07 listopada 2016r.
- finał (Koncert Laureatów): 13 listopada 2016r.
11. Każdy wykonawca prezentuje tylko jedną piosenkę o treści patriotycznej, lub piosenkę żołnierską
( dodatkowa druga piosenka tylko na życzenie jury)
Uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie
muzycznym (płyta CD, pendrive).
12. Kryteria oceny:
- kultura sceniczna, interpretacja utworu
- warunki głosowe
13. Wszyscy uczestnicy od szczebla półfinału otrzymają dyplomy, a trzech najlepszych wykonawców z
każdej kategorii wiekowej otrzyma, atrakcyjne nagrody rzeczowe.
14. Organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych, akordeon i
syntezator.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi
dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas przesłuchań i koncertu finałowego
dla celów promocyjnych związanych z Konkursem.
16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
publikacjach i na ogłoszeniach wyników.
17. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
Sprawy nie ujęte w Regulaminie roztrzyga Organizator.
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
Wiecej informacji uzyskać można:
Mirosław Kabala
tel. 606407059, mail: outre@op.pl

