REGULAMIN
Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
27.11.2019 r.

I.

ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie
Małopolskim przy współpracy z Miejsko Gminnym Domem Kultury
w Głogowie Małopolskim.

II.
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.

CELE KONKURSU
Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia
poprzez formy aktywności artystycznej.
Przywrócenie zbiorowej pamięci o polskich pieśniach patriotycznych.
Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.
Podniesienie świadomości narodowej o:
wartości moralne
wartości duchowe
poczucie wartości jednostki
Pamięć o wydarzeniach, które zmieniały losy Ojczyzny.

III. UCZESTNICY
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów z terenu gminy Głogów Małopolski
2. W konkursie wziąć udział mogą zarówno soliści jak i zespoły. Zespół
maksymalnie może liczyć 5 osób.
3. Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze
patriotycznym.
4. Prezentują utwór wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym
lub a capella.
5. Podkładem muzycznym może być np. akompaniament fortepianu,
gitary, skrzypiec, nagranie na płycie CD.
6. Kategorie:
Uczniowie oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (soliści)
 Kategoria II: uczniowie szkół licealnych i technikum (soliści
 Kategoria III: zespoły



IV.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
1. Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych do konkursu dokonują
opiekunowie – do dnia 20 listopada 2019 r. w Szkole Muzycznej I st.
w Głogowie Młp.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną:sm.glogow@gmail.com

lub w sekretariacie szkoły.
V.

TERMIN
1. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2019 r. w Domu Kultury w Głogowie
Małopolskim początek o godz. 10.00
2. Próby akustyczne dla zainteresowanych możliwe będą od godz. 8.30 /
nie dłużej niż 5 minut/

VI.

KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW
Komisja konkursowa oceniając, będzie brać pod uwagę następujące
kryteria:
dobór repertuaru
interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
wrażenie artystyczne
muzykalność i warunki głosowe wykonawców
Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

1.








2.

VII. NAGRODY
Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu
za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach wiekowych.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym
zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
2. Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD, MP3,
fortepian.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konkursu
oraz przyznawaniu nagród.

KARTA ZGOSZENIA
na
Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
*Proszę wypełniać drukowanymi literami

Imię i nazwisko
uczestnika/uczestników

Kategoria

Nazwa i adres szkoły

Dane opiekuna uczestnika
– telefon i e-mail

Tytuł prezentowanego
utworu

Przybliżony czas występu

Wymagania technicznoorganizacyjne dotyczące
występu

……………………………………………..

podpis opiekuna

