Zapraszamy wszystkich uczniów do
konkursu pieśni patriotycznych.
Przesłuchania uczestników konkursu odbywać się będą przez najbliższe dwa tygodnie:

sobota 06.10.2018 w godz.10.00-10.45
niedziela 07.10.2018 w godz. 10.00 - 10.45
sobota 13.10.2018 w godz.10.00-10.45
niedziela 14.10.2018 w godz. 14.00 - 14.45
Pięciu uczestników z najwyższą ilością punktów zaprezentuje
swoje utwory podczas Obchodów 100-lecia Niepodległości
11 Listopada 2018, gdzie zostanie wyłoniony zwycięzca.

Konkurs pieśni patriotycznych. Regulamin:
I. Organizator:
SPK Limerick –Małgorzata Matyjaszek
II. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest:


wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,



wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,



przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych,
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,



kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,



pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,



propagowanie obchodów świąt narodowych,
III. Konkurs skierowany jest do uczniów SPK Limerick.

IV.


Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, soliści z chórkiem, grupy wokalne (max 6
osób),
V.

Zasady Konkursu:



Konkurs odbędzie się 11 listopada, podczas Obchodów 100 lecia Niepodległości w SPK Limerick.



Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym, nawiązującą
do pieśni I wojny światowej



Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.



Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD,



Czas występu łącznie nie może przekraczać 5 minut.



W sobotę 29 września i 6 października o godz. 10;00-10:45 każdy uczestnik konkursu musi przejść
przez etap przesłuchania.



Pięciu uczestników z najwyższą ilością punktów zaprezentuje swoje utwory podczas Obchodów
100-lecia Niepodległości 11 Listopada 2018, gdzie zostanie wyłoniony zwycięzca.

VI. Kryterium oceny stanowić będzie:


Dobór repertuaru



Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny



Innowacje artystyczne



Wrażenie artystyczne



Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

IV. Uwagi dodatkowe


Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Małgorzata Matyjaszek
matyjaszek_m@interia.pl



Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania
nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora,



Opiekun wykonawcy dostarcza do dnia Konkursu zgodę/y rodziców lub opiekunów na udział dzieci
w Konkursie,



Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Karta ocen konkurs pieśni
1. Nazwa i rodzaj zespołu ...................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko ucznia .............................................................
3. Tel. kontaktowy …………………………………………..
4. Liczba uczestników w zespole ........ czas trwania występu ...............
5. Wiek, klasa ...................................................................................
Repertuar:.......................................................................................................................................................
................................................
OCENA ZESPOŁU
Punktacja 1 – 5
Lp.

Kryteria ocen

1.

Dobór repertuaru

2.

Dykcja

3.

Technika wykonania (rytmiczność)

4.

Akompaniament, podkład muzyczny

5.

Ogólny wyraz artystyczny (stroje,
oprawa plastyczna)
Razem

6.

Średnia .............................
Podpis członka komisji ....................................

Punktacja Uwagi

