REGULAMIN
FESTIWALU PIEŚNI I WIERSZA PATRIOTYCZNEGO

§1

I . ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń” KRS z siedzibą w
Karkowie gmina Chociwel, NIP 854 24 11 577, KRS 0000612632.
2. Nagrody finansowane są przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Gotowe potrawy (ewentualnie do podgrzania) należy dostarczyć w dniu 07.08.2021 r.
4. do świetlicy wiejskiej w Karkowie.
5. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Katarzyna Pawłowska przy
kontrasygnacie Mai Aptowicz – vc- Prezesa Zarządu.
§2
II CELEM KONKURSU JEST:
a. wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej,
b. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku artystycznego,
c. edukacja historyczna, utrwalanie najczęściej wykonywanych utworów o treści
patriotycznej,
d. przywrócenie w naszej zbiorowej pamięci dawnych, zapomnianych już piosenek i pieśni
patriotycznych,
e. poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego i form wykonawczych piosenek i
pieśni narodowych i patriotycznych oraz wierszy.
f. utrwalanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
§3
III UCZESTNICY
1. Uczestnikami festiwalu pieśni i piosenki mogą być dzieci i młodzież do lat 18 z
województwa zachodniopomorskiego.
2. W festiwalu wiersza udział mogą wziąć dzieci do lat 10 z województwa
zachodniopomorskiego.
3. Uczestnicy wykonują utwory a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej
osoby (pianino, gitara, skrzypce, itp.) lub przygotowanym wcześniej akompaniamentem
nagranym na płycie CD w formacie AUDIO, pamięci przenośnej (nie dopuszcza się
występu z tzw. „pełnego playbacku”). Płytę z podkładem muzycznym prosimy dostarczyć
do siedziby organizatora do 01.08.2021 r. (pamięć przenośną inną niż płytę prosimy
zapakować w kopercie z imieniem i nazwiskiem uczestnika)

4. Uczestnicy biorcy udział w festiwalu wiersza dostarczają tekst wiersza wysyłając go na
adres e-mail: stowarzyszenie@otwartadlon.pl
V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenie do konkursu można dostarczyć wybierając jeden z poniższych sposób:
a. Wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: stowarzyszenie@otwartadlon.pl w tytule
wiadomości wpisując „FESTIWAL imię i nazwisko uczestnika”
b. Wysyłając/dostarczając zgłoszenie do siedziby organizatora Karkowo 37/3, 73-120
Chociwel
c. Wypełniając formularz w świetlicy wiejskiej w Karkowie przekazując zgłoszenie
Pani wychowawcy lub pedagogowie placówki.
Regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły
www.otwartadlon.e-ngo.pl

VI. OCENA I NAGRODY
Kryterium oceny stanowić będzie:
a.
b.
c.
d.
e.

- dobór repertuaru,
zgodność tematyki utworu z charakterem festiwalu,
- interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców.
- dykcja

Jury do komisji konkursowej powołuje organizator festiwalu. Laureaci otrzymają nagrody i
wyróżnienia.
W festiwalu Pieśni i Piosenki patriotycznej :
I miejsce – nagroda do 320 zł
II miejsce – nagroda do 240 zł
III miejsce – nagroda do 160 zł
Za pozostałe miejsca i wyróżnienia przewidziano nagrody w kwocie do 50 zł

W festiwalu Wiersza:
I miejsce – Nagroda do 320 zł
II miejsce – nagroda do 240 zł
III miejsce – nagroda do 160 zł
Za pozostałe miejsca i wyróżnienia przewidziano nagrody w kwocie do 50 zł
Każdy uczestnik mino nagrody rzeczowej otrzyma pamiątkowy dyplom.
VII. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

Festiwal odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku na placu przy świetlicy w Karkowie, od godziny 17:00.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE
a. kolejność występów ustala organizator,
b. organizator zapewnia, nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD,
c. zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu,
d. sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
organizator,
e. Decyzje jury konkursu są wiążące i ostateczne.
f. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,
zgłoszonych do konkursu przepisów, zdjęć potraw konkursowych oraz zdjęć
wizerunku uczestników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE OSOBOWE O UCZESTNIKU :
Formularz wypełniamy drukowanymi literami !
1. Imię (Imiona)/
nazwa zespołu
2. Nazwisko
3. Imię I nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego
4. Tel. kontaktowy do
rodzica/opiekuna
prawnego
3. Adres

POWIAT

(adres do
korespondencji)

GMINA
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
ULICA/ NR DOMU/
NRLOKALU

4. Tytuł utworu /
wiersza
6. Forma podładu
7. Wymagania sprzętowe

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Kulinarnego „Smaki z Kurczaka
Akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawąz
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z
późniejszymi zmianami)

…………………………………………………
(data i podpis rodzica)

……………………………………………………….
(data i podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w festiwalu pieśni, piosenki, wiersza patriotycznego.
………………………………………………
(podpis rodzica)

