REGULAMIN
III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ

NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY
1. Organizatorzy: Urząd Miasta Tychy, Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
2. Zakres tematyczny konkursu: pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca do wydarzeń historycznych
i polskich tradycji narodowych, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Warunki uczestnictwa:
a) przesłanie do 26.10.2018 r. wypełnionego zgłoszenia (A), zgody (B) na przetwarzanie danych osobowych, publikację
wizerunku oraz uczestnictwo (wzory na odwrocie) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu
Kossaków, ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy, tel. 32 227-30-59, 513 032 824,
e-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl lub pracowniaimprez@onet.eu,
b) warunkiem przyjęcia zespołu do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł
od placówki na niżej podane konto: Pekao SA O/Tychy, nr konta: 83 1240 1330 1111 0010 6083 3371,
nazwa: MDK nr 1 w Tychach, tytuł wpłaty: dochody własne MDK 1, z dopiskiem „Nad nami Orzeł Biały”;
c) kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem,
d) konkurs jest skierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych,
uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich,
e) konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: – szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła
podstawowa kl. V-VIII, szkoły średnie; wiek uczestników do 21 lat; mogą wystąpić także zespoły folklorystyczne,
w tym wielopokoleniowe,
f) w konkursie mogą uczestniczyć zespoły wokalne liczące co najmniej 6 wykonawców,
g) uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby (również dorosłej)
lub z przygotowanym wcześniej dowolnym akompaniamentem nagranym na płycie CD lub
w formacie MP3 (nie dopuszcza się występu z tzw. „pełnego playbacku”),
h) zespół prezentuje łącznie dwa utwory o charakterze i treści zgodnej z tematyką festiwalu,
i) łączny czas występu zespołu nie może przekroczyć 8 minut,
j) w konkursie może wystąpić tylko jeden zespół złożony z tych samych wykonawców (nie może wystąpić np. chór
a następnie zespół kameralny wyłoniony z tych samych wokalistów).
4. Uwagi organizacyjne: nie pokrywamy kosztów przejazdów; zapewniamy nagłośnienie: mikrofony, odtwarzacz CD
i MP3 do nagranych akompaniamentów, pianino elektryczne.
5. Terminy: konkurs 06.11.2018 r. o godz. 9:00 w MDK1 w Tychach, ul. Hlonda 1; podsumowanie, wręczenie nagród
i koncert galowy 16.11.2018 o godz. 12.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Damrota w Tychach.

(A)

III Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej

„Nad nami Orzeł Biały”
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW CHÓRALNYCH I WOKALNYCH

1 Nazwa i rodzaj zespołu………………………………………………………………………………………...……
2 Nazwa szkoły/placówki………………………………………………………………………………………..……
3 Adres, telefon i adres e-mail szkoły/placówki
………………………..………………………………………………………………………..……………………
………………………..………………………………………………………………………….………….………
4 Imię, nazwisko i telefon nauczyciela ………………….…………………..……………………………….………
5 Kwalifikacje nauczyciela ……………………………………………………………………………...……………
6 Liczba uczestników………………. Czas trwania występu……….……….... Wiek uczestników………..………..
7 Czas potrzebny na przygotowanie: …………………………………………………………………………….……
8 Repertuar:
a)…………………………………………………………………….………………………………………..………
b)..………………………………………………………………………….…………………………………..…….
Potrzeby techniczne……………………………………………………………..……….……………………..……
OCENA
Lp.

Punktacja (1-4)

Kryteria ocen
a)

1.
2.
3.
4.
5.

Uwagi
b)

Dobór repertuaru, zgodność
tematyki z charakterem konkursu
Intonacja
Dynamika, frazowanie i rytmiczność
Emisja i dykcja
Ogólny wyraz artystyczny
Średnia:

Podpis członka Komisji:

(B)

Zgoda na przetwarzanie danych i udział

Wyrażam zgodę na udział, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (w przypadku osoby
pełnoletniej) oraz wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej i Historycznej „ Nad nami Orzeł Biały” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia

