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„Z pieśnią do niepodległości”

 KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ- REGULAMIN

§ 1. ORGANIZATOR

1. Konkurs piosenki patriotycznej organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
2. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela sekretariat MDK.

§ 2. CELE KONKURSU

1. Celem Konkursu jest:

 wspieranie zdolnych wokalnie i instrumentalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, 
 wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
 pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich pieśni patriotycznych, 
 podniesienie świadomości narodowej
 podniesienie poziomu świętowania wydarzeń o charakterze patriotycznym

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczestnicy zajęć stałych Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu, 
niezależnie od zajęć na które uczęszczają (wszystkie sekcje).
2. W Konkursie mogą brać udział soliści i instrumentaliści.
3. Podczas całego Konkursu, każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (nauczyciel, rodzic 
lub osoba przez niego upoważniona). 

§ 4. ZAKRES PREZENTACJI

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna lub instrumentalna utworu z towarzyszeniem podkładu muzycznego
lub  a cappella (podkład należy dostarczyć w dniu konkursu na płycie CD lub pendrive).
2. Uczestnik prezentuje dowolny utwór o charakterze patriotycznym.1

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego  regulaminu  oraz  spełnienie  wymogów  formalnych  o  których  mowa  w  przedmiotowym  regulaminie.
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego
3. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10
listopada 2022r. (liczy się data wpływu) na adres email: sekretariat@mdkprzemysl.pl, bezpośrednio w sekretariacie lub
u swojego nauczyciela dowolnej sekcji  muzycznej MDK. 
4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej  www.mdkprzemysl.pl oraz w sekretariacie MDK.
5. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§6. ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH I INSTRUMENTALNYCH

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
2.  Przesłuchanie  uczestników  zakwalifikowanych  do  udziału  w  Konkursie  na  podstawie  złożonych  formularzy
zgłoszeniowych odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r.  o godz. 16:30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu
Kultury.  
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników według
kolejności zgłoszeń.
4. Prezentacje odbywać się będą z podziałem na wiek uczestników :
I GRUPA- grupy przedszkolne- szkoły podstawowe kl.1-2, 

1 Aktualizacja Regulaminu z dnia 10.10.2022
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II GRUPA- kl. 3-5
III GRUPA- kl. 6 i wyższe
 Kolejność  występów  zostanie  opublikowana  na  stronie:  www.mdkprzemysl.pl w  dniu  poprzedzającym  konkurs.
6.  Płyta  CD lub  pendrive  z  podkładem  muzycznym  musi  zostać  dostarczona  do  organizatora  najpóźniej  w  dniu
eliminacji. Płyta powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu.
Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego.
7. Jury konkursowe, w skład którego wejdą nauczyciele sekcji muzycznych MDK, wyłoni najlepszych wykonawców.
8. Jury konkursowe oceniać będzie:
a) umiejętności wokalne lub instrumentalne
b) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: charakter piosenki, oddanie klimatu piosenki.
9. Jury sporządzi protokół konkursu. 
10. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu przesłuchań oraz zamieszczone zostaną na
stronie internetowej www.mdkprzemysl.pl

§ 7. NAGRODY
1.  Organizator  przewiduje  nagrody rzeczowe  i  dyplomy dla  laureatów,  a  dla  wszystkich  pozostałych  uczestników
dyplomy uczestnictwa.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy MDK.
3. Poza nagrodami przyznanymi przez komisję jurorów przyznana zostanie Nagroda publiczności. Każdy z uczestników
po  zakończeniu  prezentacji  przez  wszystkich  wykonawców  będzie  miał  możliwość  oddania  głosu  na  wybranego
wykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie będzie można głosować na samego siebie.

§ 8. INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyt CD, pendrive, oświetlenie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot.
Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
3. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
4. W sytuacji losowej niezależnej od organizatora- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.
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