KONKURSOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„Nasza Niepodległa 2021”
REGULAMIN
I. Organizator:

• Szkoła Podstawowa im. porucznika Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie;
• GOK „Huta Kultury” w Rudzie-Hucie.
II. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest:
 wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych,
 docenienie wartości życia w niepodległej Polsce,
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej,
 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 propagowanie obchodów świąt narodowych,
III. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z powiatu Chełmskiego
IV. Uczestnicy:
 Uczestnikami Konkursu mogą być soliści lub grupy wokalne ( max 4 osoby) wykonujący
utwory acapella, z akompaniamentem lub podkładem muzycznym(podkład audio na
pendrivie)
 Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I – III (I kategoria wiekowa)
 Dzieci z klas IV – VIII (II kategoria wiekowa)

V. Zasady Konkursu:
 Konkurs odbędzie się 18 listopada 2021 roku, godz.9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
„Huta Kultury” w Rudzie-Hucie.
 Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym.
 Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.
 Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie
CD.
 Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.
 Czas występu jednego zespołu łącznie nie może przekraczać 10 minut.
VI. Zgłoszenia uczestników:
 Zgłoszenia grup wokalnych oraz solistów do Konkursu dokonują opiekunowie do dnia
15.11.2021 r. na adres szkoły sp@ruda-huta.pl
 Podkład muzyczny powinien być dostarczony do 16 listopada 2021r.

VII. Kryterium oceny stanowić będzie:
 Dobór repertuaru
 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 Innowacje artystyczne
 Wrażenie artystyczne
 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

VIII. Zasady przyznawania nagród:
Wszystkie zgłoszone do konkursu utwory oceni powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa, która wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną wręczone
dyplomy za udział w konkursie.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
IX. Ochrona danych osobowych:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP w Rudzie-Hucie
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
w celu udziału w konkursie pieśni patriotycznych „Nasza Niepodległa 2021”, a także w celu
promocji działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. Porucznika Twardego ps.
„Trzask” w Rudzie-Hucie i Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie.
 Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych.
 Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania konkursowego przeglądu pieśni
patriotycznej „Nasza Niepodległa 2021” lub do czasu cofnięcia zgody.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w
konkursowym przeglądzie pieśni patriotycznej „Nasza Niepodległa 2021”.

