REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„ Wszystko co mamy, Polsce oddamy”
pod Honorowym Patronatem Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie

Organizatorzy konkursu

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie we współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie.

Charakterystyka konkursu

  Jest to konkurs wokalny skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów szkół podstawowych, w tym do szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z terenu  powiatu otwockiego.

Cele konkursu

	Kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych;
	Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci i młodzieży;
	Rozwijanie szacunku do dorobku narodowego i uświadamianie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
	Rozwijanie zainteresowań muzycznych i zamiłowania do  śpiewu;
	Kształtowanie i pogłębianie wrażliwości artystycznej;


Zasady konkursu:

	W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne działające przy szkołach w czterech kategoriach wiekowych:

            - oddziały przedszkolne 
- klasy I - III
- klasy IV – VI
- klasy VII-VIII i III klasa gimnazjum
	Każda szkoła zgłasza 1 uczestnika z każdej kategorii wiekowej, którego wyłania w drodze eliminacji szkolnych.
	Wykonawcy prezentują jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej.


Za utwór patriotyczny uznaje się :
- pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym;
- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej
 działalność;
- utwór muzyczny mówiący o tożsamości i przynależności narodowej

	Długość prezentacji nie może przekroczyć 5 minut


	Uczestnicy mogą śpiewać a ‘cappella, przy akompaniamencie własnym, mogą też korzystać z podkładów muzycznych  zapisanych na pendrive lub płycie (wyłącznie MP 3)
	Organizator zapewnia nagłośnienie, pianino oraz sprzęt do odtwarzania plików MP3



Terminarz i zgłoszenia uczestników:

	Zgłoszenia do udziału w konkursie szkoły dokonują do 15 października 2018 r., wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na numer 22 789 13 19 lub drogą mailową na podany adres:  e.strumidlo@sp1.jozefow.pl

            (Druk zgłoszeniowy, zgoda na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych do  
            pobrania na stronie szkoły www.sp1.jozefow.pl ).
	Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia  podkładów muzycznych do 25 października 2018 r. Nagranie podkładu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e.strumidlo@sp1.jozefow.pl

- lub dostarczyć na płycie CD, pendrivie (osobiście lub pocztą) na adres: SP 1 ul.  
Mickiewicza 11,  05 – 420 Józefów. W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz  tytuł wykonywanego utworu.
	Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
	Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
	Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 listopada 2018 r. od godziny 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.
	O wynikach przesłuchań konkursowych organizatorzy powiadomią szkoły drogą        e-mailową do 9 listopada 2018 r.


Kryteria oceny:

	dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu;
	muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
	oryginalność interpretacji;
	staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa);
	ogólny wyraz artystyczny


Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane dla uczestników w każdej kategorii za I, II i III miejsce.
	Każdy uczestnik otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie.
	Wysokość oraz ilość nagród pozostaje w gestii Jury.
	W przypadku zespołu wokalnego organizator przewiduje nagrodę zbiorową.

Jury:

W skład jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez Organizatora.
	Decyzje Jury są ostateczne.

Ustalenia końcowe:

Przegląd  jest otwarty dla publiczności.   
	Organizator nie ponosi kosztów przejazdu uczestników.   
	W sprawach organizacyjnych informacji udziela Elżbieta Strumidło, tel. 22 789 21 12.



 





