GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
„Razem dla Niepodległej –Bojano 2020”

REGULAMIN
1.Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz
Szkoła Podstawowa w Bojanie.
2.Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Szemud.
3.Celem Konkursu jest:
- umożliwienie mieszkańcom Gminy Szemud prezentacji umiejętności wokalnych,
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej,
- przywrócenie zbiorowej pamięci polskich pieśni patriotycznych,
- poszukiwanie i poznanie nowych utworów o treści patriotycznej,
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
4.Kategorie wiekowe (soliści i zespoły):
- przedszkole,
- klasy I-III SP,
- klasy IV – VI SP,
- klasy VII – VIII,
- młodzież starsza (do 25 lat),
- dorośli i seniorzy,
- zespoły działające przy domach kultury, stowarzyszeniach, parafiach, itp.
- zespoły rodzinne.

UWAGA! W bieżącym roku Organizator nie przewiduje ograniczenia ilości osób w
zespole.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie online.

6. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz nagrania wideo przyjmowane będą do dnia 05
listopada 2020r. Należy je przesyłać za pomocą wetransfera na adres email a.perz@szemud.pl
- Zgłoszenia zespołów niezależnych, rodzinnych itp. podpisuje pełnoletni opiekun-kierownik
zespołu.
7. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów do konkursu zgłaszają tylko nauczyciele.
Zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu.
Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku.
8. Wszyscy uczestnicy niezależnie od kategorii wykonują JEDNĄ piosenkę.
9. Przedszkola i szkoły podstawowe mogą zgłosić max 2 solistów i dwa zespoły w każdej z
kategorii (szkoły mogą przeprowadzić swoje wewnętrzne eliminacje).
10. Prezentacja utworów ma się odbywać wyłącznie w języku polskim.






Każdy z uczestników przesyła nagrane piosenkę w formie video.
Mile widziane będą piosenki w formie „mini teledysku” z np. z aplauzem klasy, rodziny
itp.
Wykonania będą publikowane na profilu fb GCKSiR w Szemudzie do 6.11.2020r. w
kolejności przysyłania nagrań.
publiczność poprzez polubienie utworu będzie miała okazję do wytypowania zwycięzcy zdobywcy „Nagrody Publiczności”. Głosowanie zakończy się w dniu 13 listopada.
Wyniki zostaną ogłoszone na profilu fb oraz na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie,
do dnia 17.11.2020r. a także w gminnym miesięczniku „Lesok”.

11. Kryterium oceny stanowić będzie:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów
- wrażenie artystyczne
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców
- ogólne wrażenie
SZCZGÓLNIE CENIONE BĘDĄ UTWORY PODKREŚLAJĄCE RADOŚĆ Z
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, BYCIA POLAKIEM ORAZ PIOSENKI AUTORSKIE
A TAKŻE UKAZUJĄCE PIĘKNO POLSKIEJ ZIEMI.
12. Nagrody.
Jury przyzna:
- nagrodę specjalną – występ podczas koncertu „Dla Niepodległej” oraz innych koncertach
towarzyszących obchodom święta Odzyskania Niepodległości – w zależności od obostrzeń
epidemicznych,
- nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych,
-wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
13. W drodze głosowania na fb przyznana zostanie nagroda publiczności.
14. W zależności od sytuacji epidemicznej nagrody zostaną wręczone podczas gminnych
uroczystości obchodów Odzyskania Niepodległości, bądź indywidualnie, w miejscu działalności
wykonawcy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

15.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
16. Uwaga: Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży.
17.Informacji dodatkowych udziela:
Aleksandra Perz – Specjalista d.s. organizacji imprez kulturalnych tel.: 601 711 181
Mail: a.perz@szemud.pl

