Regulamin XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej
„Żołnierzom – pamięć
światu – pokój”
dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo - wychowawczych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2019/2020.

I.
Zasady ogólne:
1. Organizatorem Przeglądu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte
Cassino w Lubniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Lubniu.
2. Przegląd przeprowadza Komisja Wojewódzka powołana przez Organizatora.
3. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, Lubień 20, 32-433 Lubień. Tel/fax. 18 2682020,
e-mail sekretariat@zsoizlubien.kki.pl.
4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Przeglądu będą przekazywane przez stronę
internetową Organizatora: www.zsoizlubien.kki.pl oraz szkolny profil na Facebooku.
II.
Cele Przeglądu:
1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.
2. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej.
3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wokalnych i interpretacyjnych.
4. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych oraz promocja ich talentów.
5. Utrwalanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski.
III.
Uczestnictwo w Przeglądzie:
1. Przegląd przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
a) dzieci przedszkolne,
b) uczniowie szkół podstawowych klas I - III
c) uczniowie klas IV - VIII,
d) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. W ramach każdej kategorii wyłaniani są laureaci – podmioty artystyczne spośród:
a) solistów,
b) chórów/zespołów.
3. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody ufundowane m.in. przez organizatorów.
4. Przystąpienie dzieci/uczniów do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
IV.
Zasady Przeglądu:
1. Przegląd przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) przedszkolnym/szkolnym,
b) wojewódzkim.
2. Uczestnicy Przeglądu na każdym etapie wykonują ten sam utwór o tematyce zgodnej z hasłem
Przeglądu.

3. Wykonawcy na etapie wojewódzkim przygotowują i wykonują wyłącznie JEDEN utwór (zgodny
z hasłem przeglądu).
4. Utwór prezentowany może być: bez akompaniamentu, z podkładem instrumentalnym oraz
akompaniamentem (organizatorzy na etapie wojewódzkim zapewniają pianino).
5. Uczestnicy, którzy na przesłuchania konkursowe przywożą ze sobą podkład muzyczny na płycie CD
lub pendrive w formacie audio lub mp3 są zobowiązani do opisania nośników (imię i nazwisko
wykonawcy, tytuł utworu).
6. Prezentacje z nagraną linią wokalną będą dyskwalifikowane.
7. Uczestnicy poprzednich edycji Przeglądu nie mogą prezentować swojego repertuaru z ubiegłych lat.
8. Na etapie wojewódzkim Komisja ocenia wykonawców biorąc pod uwagę:
a) interpretację i innowacje artystyczne (0-5 pkt) - rozumienie i przekazanie tekstu, własne aranżacje,
wykorzystanie instrumentów, zastosowanie różnych form muzycznych, utwory autorskie,
b) umiejętność dostosowania się do akompaniamentu (0-5 pkt) - intonacja, dynamika, poczucie rytmu,
c) ogólne wrażenie artystyczne (0-5 pkt) - wrażliwość artystyczna, ubiór, kultura sceniczna,
d) walory głosowe, muzykalność (0-5 pkt).
V.
Przebieg Przeglądu:
1. Przedszkole/szkoła/placówka oświatowo – wychowawcza:
a) przeprowadza we własnym zakresie eliminacje przedszkolne /szkolne i wyłania do etapu
wojewódzkiego nie więcej niż 2 podmioty artystyczne spośród solistów, chórów/zespołów
wokalnych,
b) przesyła (pocztą, faxem lub e–mailem) w terminie do 21 października 2019 r. do Komisji
Wojewódzkiej:
 kartę informacyjną/zgłoszenia (załącznik nr 1);
 oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział dzieci/uczniów w Przeglądzie,
przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystywaniu wizerunku, oraz zapoznaniu się
z Regulaminem i akceptowaniu jego postanowień (załącznik nr 2).
2. Komisja Wojewódzka:
a) na podstawie otrzymanych kart informacyjnych publikuje w terminie do 30 października 2019r.,
na stronie internetowej organizatora harmonogram prezentacji wykonawców etapu wojewódzkiego;
b) organizuje i przeprowadza eliminacje wojewódzkie w terminie 5 listopada 2019r.
c) wyłania w każdej kategorii wiekowej laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów (I, II,
III miejsce i ewentualnie Grand Prix).
d) publikuje w terminie do 7 listopada 2019 r. na stronie internetowej Organizatora listę laureatów
oraz listę uczestników, którym przyznano nagrody specjalne i wyróżnienia.
2. Rozstrzygnięcie Komisji Wojewódzkiej jest ostateczne.
3. Podsumowanie Przeglądu i Koncert Galowy w wykonaniu laureatów odbędą się 14 listopada 2019r.
o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu.
VI.
Postanowienia końcowe.
1. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.
2. Szczegółowych informacji udziela:
Maria Szczepaniec, Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej
tel./fax 18/26 82 020, e-mail: sekretariat@zsoizlubien.kki.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Karta informacyjna/zgłoszenia
Podmioty artystyczne wyłonione przez przedszkole/szkołę/placówkę oświatowo - wychowawczą*
do etapu wojewódzkiego XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej
„Żołnierzom – pamięć
światu – pokój”
*(proszę właściwe podkreślić)

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……

(nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki oświatowo – wychowawczej)

1. Podmiot artystyczny ( proszę wypełnić właściwe):
a)

imię i nazwisko solisty ……………………………………………………………………………………….…………….

b)

nazwa chóru

c)

nazwa zespołu wokalnego ……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….……………...

2. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………….................................................................

3. Stan liczbowy chóru/zespołu:

………………………………

4. Tytuł, autor tekstu, kompozytor wykonywanego utworu (proszę wypełnić czytelnie):
………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………

5. Wymagania sprzętowe:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………

6. Kategoria (proszę właściwe podkreślić):
a)
b)
c)
d)

dzieci przedszkolne,
uczniowie szkół podstawowych klas I - III
uczniowie szkół podstawowych klas IV - VIII,
uczniowie szkół ponadpodstawowych.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej

OŚWIADCZENIE
- rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów biorących udział w Przeglądzie:
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)*

.......................................………………………………………………………...........................................................................................,
(imię i nazwisko)

ucznia .................................................................................................................................................................. ......................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego / moim (dotyczy ucznia pełnoletniego)* udziałem w XV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
w roku szkolnym 2019/2020.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Przeglądu i akceptuję jego postanowienia.

..................................................................................................................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora Przeglądu:
www.zsoizlubien.kki.pl
- imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły/placówki oświatowo-wychowawczej mojego
dziecka/moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)* na liście laureatów i liście uczestników, którym przyznano nagrody
specjalne i wyróżnienia,
- fotograficznego wizerunku mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia pełnoletniego)*

…………….……..................................................................................................................... .........................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić
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