REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„ MOJEJ BIAŁO-CZERWONEJ CHWAŁA”
dla uczniów ZSR-B w Lesznie
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.
3. Celem Konkursu jest:
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej;
 popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej;
 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 świętowanie 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.
4. Warunki uczestnictwa:
 przesłanie zgłoszenia w terminie do 5.02.2018 r. na skrzynkę email- dziennika
elektronicznego nauczycieli: Elżbiety Koronowskiej, Emilii Stelmach
 Prezentacja jednego utworu o tematyce patriotycznej w wykonaniu solisty, zespołu
wokalnego lub zespołu wokalno-instrumentalnego.
5. Termin konkursu:
 Występ uczestników konkursu odbędzie się w dniu 12 marca 2018 o godz. 10.00, w
auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja 1.
6. Ocena:
Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury wg następujących kryteriów:
 dobór odpowiedniego repertuaru,
 interpretacja utworu,
 ogólny wyraz artystyczny.
7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy wykonawcy
pamiątkowe dyplomy. Decyzją Jury mogą również zostać przyznane wyróżnienia.
8. Postanowienia końcowe:
 Czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut.


Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.

9. Pozostałe informacje:





Druk zgłoszeniowy w załączniku.
Do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z podkładem muzycznym.
Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych
interpretacji rozstrzyga organizator.
ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy

Karta zgłoszeniowa do szkolnego Konkurs Piosenki Patriotycznej

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela):
............................................................................
.
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ KLASA:
............................................................................
.
Tytuł prezentowanego utworu i czas trwania:
............................................................................
.
Inne potrzeby / informacje:
............................................................................
.
............................................................................
.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninieszym formularzu
zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją Konkursu zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz U 2016, poz.922 ze
zmianami. W zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w
celach promocji przedsięwzięcia.

……………………………… ………………………………………………………………….
/podpis rodzica w przypadku niepełnoletniego ucznia/

…………………………………………………………………………………………………
/podpis nauczyciela- opiekuna/

