REGULAMIN
II Międzyszkolnego Koncertu Pieśni Patriotycznych
pt. „NE MA ŚWIĘTOWANIA BEZ PIEŚNI ŚPIEWANIA”
2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem koncertu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
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§2
Cele przeglądu
Celem koncertu jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów i przedszkolaków w zakresie
twórczości artystycznej.
Wspieranie wychowania patriotycznego dzieci, poprzez formy aktywności artystycznej
Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy
walczyli o Jej suwerenność.
§3
Zasady uczestnictwa w przeglądzie
Koncert przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do wszystkich Szkół i Przedszkoli z terenu
Gminy Iwanowice.
Każda Szkoła, Przedszkole typuje jeden zespół, który weźmie udział w koncercie.
W koncercie uczestniczyć mogą soliści oraz grupy wokalne.
Każdy wykonawca prezentuje dwa utwory o treści patriotycznej
Uczestnicy mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub
z podkładem muzycznym przygotowanym przez opiekunów na nośniku magnetycznym (CD lub
USB)

§4
Kryteria oceny
1. Za utwór patriotyczny, w rozumieniu zasad przeglądu, uznaje się:
- pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub wybitna postać
historyczną
- piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną
2. Organizatorzy zalecają w doborze repertuarowym przedstawienia utworów tematycznie
powiązanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
3. Ocena uczestników:
Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Ogólne kryteria oceny:

- dobór repertuaru
- umiejętności wokalne
- ogólny wyraz artystyczne
§5
Termin i miejsce przeglądu
1. Koncert odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Iwanowicach.
2. O kolejność prezentacji poszczególnych wykonawców będzie decydować kolejność zgłoszeń, o
kolejności występów Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem.
3. Oﬁcjalne rozpoczęcie koncertu nastąpi o godzinie 17:00.
§6
Nagrody
1. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom uczestnictwa w imprezie.
§7
Procedura zgłoszeń
1. Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Szkoły.
2. Zgłoszenia należy przekazać w dowolnej formie (osobiście, mailowo, drogą pocztową) na
adres organizatora – Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
gckib@iwanowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2019.
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§8
Postanowienia końcowe
Opiekunowie uczestników koncertu, dokonując zgłoszenia do, akceptują wszystkie jego
zasady, określone niniejszym regulaminem.
Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia koncertu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do
organizatora
W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje podejmuje organizator. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.gckib.iwanowice.pl.

