Regulamin I Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
„Polska – Wolna i Niepodległa” – Strawczyn 2018
I Organizator
Organizatorem I Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Polska – Wolna
i Niepodległa” jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn, www.sckis.strawczyn.pl.
Osoba odpowiedzialna: Kamila Grela-Oleś, tel: +48 785 285 882.
II Cele Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju – w związku z przypadającą na 2018 rok 100
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży.
4. Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów.
III Zakres i tematyka
Tematem Przeglądu są pieśni i piosenki o tematyce 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,
• piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
• piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.
Uwaga: Do przeglądu nie będą dopuszczone utwory prześmiewcze, stadionowe, klubowe
i slangowe.
IV Uczestnicy
Przegląd skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów.
W przeglądzie mogą brać udział:
• soliści,
• zespoły wokalne (liczące od 2 do 6 osób).
Uwaga: Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
V Warunki uczestnictwa
1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni pisemnie do organizatora
na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (dołączona do formularza
zgłoszeniowego).
2. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór.
3. Uczestnicy przeglądu prezentują utwory wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem
muzycznym.
4. Podkładem muzycznym może być akompaniament gitary, skrzypiec itp. lub nagranie na nośniku
USB z opisem utworu i informacją o wykonawcy.
5. Niedopuszczalne jest podkład muzyczny z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
VI Zgłoszenia uczestników i terminy
1. Zgłoszenia solistów i zespołów przyjmowane będą do 5 listopada 2018 r. Formularz
zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy kamila.oles@strawczyn.pl lub dostarczyć
osobiście do siedziby SCKiS w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK).
2. Bez zgody organizatora nie wolno zmieniać repertuaru po 5 listopada 2018 roku.
3. Przegląd odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 12.00, w sali wydziału kultury SCKiS
w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.
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VII Ocena
1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora SCKiS dokonuje oceny występów uczestników
Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej uwzględniając następujące kryteria:
• zgodność repertuaru z tematyką przeglądu,
• interpretację,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
• innowacje artystyczne,
• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),
• ogólny wyraz artystyczny.
2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
VIII Nagrody
1. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Przyznana zostanie także nagroda publiczności.
3. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.
IX Informacje dodatkowe
1. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, odtwarzacz USB.
2. Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt.
3. Organizator zapewnia poczęstunek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć wykonywanych podczas Przeglądu
w materiałach promocyjnych SCKiS w Strawczynie.
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