REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ ,,W PIEŚNI WOLNOŚĆ”

1. Konkurs Pieśni i piosenki Patriotycznej organizowany jest przez Niepubliczne
Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach, do udziału w którym zapraszamy Szkoły
Gimnazjalne Powiatu Wielickiego.
2. Współpracują z nami następujące instytucje:
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie- Filia
w Niepołomicach.
3. Patronat honorowy konkursu:
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
4. Cele konkursu:
1) wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia.
2) upowszechnianie treści patriotycznych w repertuarze młodych wykonawców.
3) propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodzieży.
4) pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.
5) wspieranie młodzieży uzdolnionej artystycznie, poprzez prezentację umiejętności
wokalno-scenicznych.
5. Termin Konkursu:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 MAJA 2016 roku od godziny 900
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.
Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu.
6. Zgłoszenia uczestników:
1. Zgłoszenia uczestników do konkursu szkoły dokonują do dnia15 kwietnia 2016r.
2. Karty zgłoszeń znajdują się w załączniku Regulaminu Konkursu.
3. Dla każdego uczestnika konkursu należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników łącznie w rożnych
kategoriach.
7. Adres nadsyłania zgłoszeń:
Niepubliczne Gimnazjum im. św Wojciecha w Staniątkach,
Staniątki 5, 32-005 Niepołomice; Tel.122819-500; fax 122510-263;
e-mail gimnazjumwojciech@neostrada.pl
8. Kategorie Konkursu:
a) soliści - występ solowy a capella, z akompaniamentem własnym, z akompaniatorem,
z podkładem CD
b) duety, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne
c) chóry mieszane i jednorodne
9. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnicy przygotowują dwa utwory (pieśni, piosenki) o treści patriotycznej.

b) Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim.
c) Podkład muzyczny nagrany na płycie CD, nie może zawierać chórków lub drugiego
głosu.
d) Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentów muzycznych na
żywo, lub nagrany na płycie CD.
e) Utwory należy prezentować z pamięci.
f) W kategorii chóry utwory mogą być prezentowane z zapisem nutowym i tekstem.
10. Główne kryteria oceny Jury:
Jury powołane przez Organizatorów Konkursu dokona oceny prezentacji uczestników w
poszczególnych kategoriach, kierując się następującymi kryteriami:
1. Dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu ( pieśni, piosenki patriotyczne) oraz
dostosowany do predyspozycji wokalnych i wykonawczych uczestników ( tonacja,
intonacja, odpowiednie tempo, dynamika).
2. Interpretacja – jakość dykcyjna tekstu, wizualny obraz sceniczny, charakter utworu
i jego oryginalność wykonawcza.
3. Wrażenie artystyczne, walory brzmieniowe, indywidualność wykonawcza.
11. Prezentacja repertuaru:
Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór. Drugi utwór prezentowany jest wyłącznie na
życzenie Jury.
12.Dla laureatów organizatorzy przewidują:
Statuetki, dyplomy i nagrody książkowe.
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom za udział w Konkursie.
UWAGI DODATKOWE:
1. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz przejazdu uczestników.
2. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i odtwarzającą.(pianino, pulpity pod
nuty).
3. Organizator ma prawo do zmiany kategorii w zależności od ilości zgłoszeń.
4. W sprawach nie objętych Regulaminem Konkursu decyzje wiążące podejmuje
organizator.
ORGANIZATOR / KONTAKT
Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach.
Tel:12 2819-500; Fax12 2510263
e-mail: gimnazjumwojciech@neostrada.pl
Kontakt z nauczycielem : hytros.wieslaw@onet.pl
ZGŁOSZENIA UCZESTIKÓW DO DNIA 15.04.2016 roku.
Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia będą dostępne na stronie internetowej
Gimnazjum: http//www.gimnazjumstaniatki.niepolomice.pl
Serdecznie zapraszamy.

