Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
w Toruniu.
2. Cele Konkursu:
- wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
- umacnianie świadomości narodowej,
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,
- kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach,
którzy walczyli o Jej suwerenność,
- popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej,
- umożliwienie czynnego, osobistego zaangażowania się młodzieży w obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę,
- doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży,
- wspieranie rozwoju artystycznego uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji
umiejętności wokalnych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
4. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:
- uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
5. Uczestnikiem Konkursu może być: solista lub zespół (do czterech osób), reprezentujący
szkołę z Torunia. Każdej szkole przysługuje prawo zgłoszenia jednego solisty lub zespołu w
każdej kategorii.
6. Zgłoszenia w formie pisemnej – podpisane przez pełnoletniego uczestnika Konkursu, a w
przypadku uczestnika niepełnoletniego przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, należy
dostarczyć (osobiście, pocztą lub na adres mailowy Organizatora) do 6 listopada 2018 r. do
sekretariatu Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przy ul.
Szosa Chełmińska 224/226 (sekretariat@zsm.torun.pl).
7. Utwór może być wykonany a cappella (bez towarzyszenia instrumentalnego) lub z
akompaniamentem (własnym, osoby towarzyszącej lub z podkładem instrumentalnym).W
przypadku podkładu instrumentalnego powinien być on w formacie mp3 lub wave, które
należy dostarczyć do Szkoły do 10 listopada na pendrive lub płycie CD lub przesłać drogą
mailową na adres: justyna.sawicka2017@gmail.com
8. W przypadku dużej liczby chętnych, o przyjęciu do Konkursu zdecyduje kolejność
zgłoszeń. Harmonogram Konkursu ogłoszony zostanie na stronie Szkoły 9 listopada.
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9. Za utwór patriotyczny uznaje się:
- pieśń lub piosenkę, z której emanuje umiłowanie ojczyzny,
- piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną,
- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.
10. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór.
11. Konkurs odbędzie się dnia 13 listopada 2018 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkól
Muzycznych w Toruniu. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi o godzinie 10.00.
12. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
- dobór repertuaru,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
- ogólny wyraz artystyczny,
- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, poprawność intonacyjna),
- oryginalność interpretacji.
13. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im dyplomy i nagrody rzeczowe.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. Laureaci pierwszych miejsc w
każdej kategorii wezmą udział w Koncercie Laureatów, który nastąpi bezpośrednio po
ogłoszeniu wyników. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
14. Zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne:
a) z wyrażeniem zgody uczestnika pełnoletniego / rodzica bądź opiekuna prawnego* na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
b) oświadczeniem, że zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych obowiązującą w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w
Toruniu,
c) udzieleniem Zespołowi Szkół Muzycznych w Toruniu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania wizerunku syna / córki*. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów, nagrań audio za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu promocji szkoły oraz na publikowanie ich na stronie
internetowej www.zsm.torun.pl, na portalu Facebook i w innych portalach, w programach
radiowych i telewizyjnych.
15. Uczestnicy, zgłaszając się do Konkursu, rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń
finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja
dotyczy zarówno samego występu, jak i wszelkich jego rejestracji.
16. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Konkursu, prosimy o kontakt:
 justyna.sawicka2017@gmail.com
 anieszka7@90.pl

