REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Łęcznej i związany jest z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
3. Celem Konkursu jest:
 popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej;
 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej,
 zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich
pieśni patriotycznych
 podniesienie świadomości narodowej
 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 podniesienie poziomu świętowania wydarzeń związanych z historią Polski w
środowisku lokalnym

4. Za piosenkę patriotyczną uznaje się:
 piosenkę o tematyce patriotycznej;
 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej;
 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski.
5. Uczestnicy:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne w następujących kategoriach
wiekowych:
- klasy IV-VI
-klasy VIII i gimnazjum
b) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej
c) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie
muzycznym (pół - playback),a`capella.

6. Zasady konkursu:
 Uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór, wyłącznie w języku polskim oraz z
podkładem muzycznym (mechanicznym lub pół-playback) lub a’ cappella;
 Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz keyboard.
7.Terminy:
 Zgłoszenia dokonują sami zainteresowani do 22 października 2018r. do p. Mirosława
Kozery, p. Ewy Marzec, p. Moniki Szukałczyk - Jop ( w budynku przy ul.Piłsudskiego)
oraz p. Barbary Janowskiej , p. Lidii Szczęsnej, p.M.Kozery ( w budynku przy ul.
Szkolnej)

 Przesłuchanie uczestników odbędzie się w dniach 22-26 października 2018r. ( wszyscy chętni
zostaną powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu eliminacji eliminacji)
 Występ laureatów konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na szkolnej uroczystości z
okazji Narodowego Święta Niepodległości.

7. Kryterium oceny stanowić będzie:






dobór repertuaru;
znajomość tekstu i dykcja;
interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny;
wrażenia artystyczne;
muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 8. Dodatkowych informacji udzielają: p. Mirosław Kozera, p. Ewa Marzec lub p. Monika
Szukałczyk – Jop.

