REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Witaj majowa jutrzenko – konkurs wokalny”
Szkoła Podstawowa im. księżnej Eleonory Czartoryskiej nr 2 w Radzyminie ma
zaszczyt zaprosić uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin
do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie „Witaj majowa jutrzenko –
konkurs wokalny” zwanym dalej „konkursem”.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. księżnej Eleonory
Czartoryskiej nr 2 w Radzyminie
ul. M. Konopnickiej 24
05 – 250 Radzymin
sp2radzymin@radzymin.pl
tel. 22 786 50 30
zwana dalej „Organizatorem”
II. CEL KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uświetnienie obchodów 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zachęcanie do korzystania z muzycznego dorobku kultury naszego narodu.
Popularyzacja piosenek patriotycznych.
Kształcenie uczuć patriotycznych.
Prezentacja dorobku artystycznego.
Odkrywanie talentów muzycznych.
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w Gminie
Radzymin.
W konkursie udział wziąć mogą soliści. Wykonania uczestników będą oceniane w
dwóch kategoriach:
I kategoria: klasy I – III
II kategoria: klasy IV – VIII

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów.
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej w języku
polskim.
3. Piosenka może być wykonana a’cappella, z podkładem muzycznym lub z
towarzyszeniem instrumentu.
4. Czas trwania prezentacji uczestnika – do 5 minut.
V. ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest d ostarczenie „Karty zgłoszenia”
formie papierowej do Sekretariatu Szkoły lub pocztą pod adres:

*

w

Szkoła Podstawowa im. księżnej Eleonory Czartoryskiej nr 2 w Radzyminie ul.
M. Konopnickiej 24, 05 – 250 Radzymin, do dnia 29.04.2022r.
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznacznie zgodą uczestnika oraz jego opiekuna na
wykorzystanie jej wizerunku w formie publikacji pokonkursowych, a także zgodę
uczestnika oraz jego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby konkursu.
* osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o wysłanie wiadomości na
adres konkurswokalny.radzymin@yahoo.com – w wiadomości zwrotnej
wysłana zostanie karta zgłoszenia.
VI. OCENA WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH
1. Wykonania konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez
Organizatora konkursu.
2. Jury będzie brało pod uwagę m.in.:
- muzykalność i walory głosowe,
- dobór repertuaru,
- intonacje,
- dykcję,
- ogólny wyraz artystyczny
3. Wykonania niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą
podlegały ocenie przez Jury.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6.05.2022r. po naradach Jury.
2. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników w Szkole
Podstawowej im. księżnej Eleonory Cz artoryskiej nr 2 w Radzyminie.
3. Organizator nagrodzi trzy najlepsze wykonania w każdej z kategorii.
Zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień.

VIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Dostarczenie „karty zgłoszenia” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków Regulaminu konkursu.
2. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Or ganizator.

Koordynator konkursu
Justyna Abramczyk

