VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej
i Wojskowej
REGULAMIN KONKURSU
Cele:
1. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i integracja środowisk szkolnych
2. Rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną
i wojskową.
3. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
4. Poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze
artystycznym.
5. Upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę.
6. Stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.

Organizacja Festiwalu:
1. Organizatorem

Festiwalu

są

Samorządowe

Centrum

Doradztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Szkoła Podstawowa nr 10 im.
Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.
2. Konkurs odbędzie się: 14 listopada 2019 r. (czwartek), o godz. 1000.
3. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2019 r. – decyduje data
dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora.
4. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Mazurska
10, 08-110 Siedlce lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp10siedlce.edu.pl,
dyrektor@sp10siedlce.edu.pl.
5. Wykonawcy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych:


uczniowie klas I-IV



uczniowie klas V-VIII

6. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnieni otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Opiekunowie zespołów i solistów otrzymają podziękowanie za przygotowanie
uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji koncertu konkursowego
i wykorzystania nagrań do publikacji internetowej.
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9. Sekretariat Konkursu prowadzi Marzena Piwowarczyk – sekretarz Szkoły
Podstawowej nr 10 w Siedlcach
10. Organizator konkursu: Beata Wądołowska, nauczyciele współodpowiedzialni:
Izabella

Janik,

Barbara

Jaskólska,

Sławomir

Czubaszek,

Małgorzata

Remiszewska, Magdalena Sołtysiuk – Kruś.
11. Informacje dotyczące wyników Konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej szkoły: www.sp10siedlce.edu.pl.

Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie siedleckich szkół podstawowych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, zespoły wokalne oraz zespoły
wokalno - instrumentalne (maksymalnie 4 osoby).
3. Obowiązuje repertuar o tematyce wojskowej i patriotycznej.
4. Uczestnicy prezentują tylko jeden utwór.
5. Dopuszcza się układy choreograficzne.
6. Dopuszczalna forma prezentacji:


utwór wykonywany a capella,



utwór z akompaniamentem: własny lub półplayback.

7. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły lub dwóch solistów
jeśli reprezentują inne kategorie wiekowe.
8. Podkłady muzyczne do utworów, które będą prezentowane w Konkursie
prosimy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową w formie elektronicznej (pliki
MP3 lub audio – płyty CD) na adres sekretariatu Konkursu: Szkoła
Podstawowa nr 10, ul. Mazurska 10 08-110 Siedlce lub pocztą mailową na
adres:dyrektor@sp10siedlce.edu.pl do dnia 7 listopada 2019r.
Jury:
1. Jury i jego przewodniczącego powołują organizatorzy. W skład jury nie mogą
wchodzić nauczyciele uczący uczniów zgłoszonych do konkursu.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.
4. Obrady Jury są tajne.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
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