REGULAMIN
KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ DLA SZKÓŁ „PATRIOTA”
§1
1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Siedleckiej.
2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce w ramach
realizacji zadania publicznego pt. „PATRIOTA”.
§2
1. Konkurs adresowany jest do szkół i przedszkoli z terenu Diecezji Siedleckiej.
§3
1. Celem konkursu jest:
 budzenie poczucia tożsamości patriotycznej;
 odkrywanie i wyszukiwanie młodych talentów;
 podtrzymywanie tradycji narodowych;
 prezentowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych;
 budzenie artystycznej świadomości;
 zainteresowanie dzieci i młodzieży historią naszej Ojczyzny;
 rozpowszechnianie znajomości pieśni patriotycznych.
§4
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. Etap szkolny
b. Etap diecezjalny
2. Etap szkolny zostaje przeprowadzony we własnym zakresie na terenie szkoły.
3. Do etapu diecezjalnego Szkoła typuje jedną drużynę jako swoich reprezentantów.
4. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach wiekowych:
 Przedszkole i klasy 1-3 Szkoły Podstawowej;
 Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII i oddział klasy III Gimnazjum;
 Szkoła średnia.
5. Uczniowie wykonujący utwór muszą wiekowo przynależeć do swojej kategorii.
6. Szkoła zgłasza do Organizatora pełną listę uczestników biorących udział w etapie
diecezjalnym (załącznik nr 1) do dnia 6 listopada 2018 roku do godziny 16:00
na adres e-mail: wolontariat@siedlce.caritas.pl lub na adres: Caritas Diecezji
Siedleckiej, ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce z dopiskiem PATRIOTA –
decyduje data dostarczenia zgłoszenia.
7. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjęte do konkursu.
§5
1. W etapie diecezjalnym każda szkoła będzie mogła zaprezentować tylko jedną pieśń
lub piosenkę patriotyczną.

2. Drużyna/zespół wykonujący pieśń może składać się z dowolnej ilości uczestników,
wcześniej zgłoszonych Organizatorowi (załącznik nr 1).
3. Wykonywany utwór, jaki zgłaszają szkoły nie może się powtarzać. O wykonywanym
utworze decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizator potwierdza mailowo otrzymanie zgłoszenia oraz tytuł utworu.
5. Utwory można wykonywać z podkładem muzycznym. Za przygotowanie podkładu
na nośniku odpowiedzialna jest szkoła. Podkład należy dostarczyć Organizatorowi
najpóźniej w przede dniu konkursu.
1.

2.
3.
4.
5.

§6
Etap diecezjalny i finał konkursu odbędzie się 13 listopada 2018 roku w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
(ul. Konarskiego 11. 08 – 110 Siedlce).
Szkoła zostanie poinformowana drogą mailową (najpóźniej na dwa dni przed etapem
diecezjalnym) o harmonogramie występów.
Podczas konkursu obowiązuje strój galowy lub w barwach biało – czerwonych.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający podczas finału.
Organizator powołuje niezależne jury, które będzie oceniało uczestników konkursu.
§7

1. Organizator w dniu finału wręczy nagrody w postaci bonów o wartości:
a. I miejsce – 1200 zł.
b. II miejsce – 800 zł..
c. III miejsce – 500 zł.
2. Bony mogą zostać wykorzystane przez szkołę tylko na zakup i wyposażenie
klasopracowni, według zapotrzebowania danej placówki.
3. Zwycięzcy zobowiązani są do 7 grudnia 2018 roku dostarczyć fakturę za zakupione
przedmioty, wystawioną na Caritas Diecezji Siedleckiej.
4. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika.
§8
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rejestrację audio i video występów podczas
przeglądu konkursowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania materiału lub jego
fragmentów w celu promocji wydarzenia.
§9
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Organizator nie pokrywa kosztów transportu na etap diecezjalny.
§ 10
1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator konkursu.

Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ DLA SZKÓŁ „PATRIOTA”
Tabelki proszę wypełniać drukowanymi literami
Pełna nazwa szkoły
adres
Opiekun grupy z ramienia Szkoły
Wykonywany utwór jako pierwszy
Wykonywany utwór – inna
propozycja szkoły
*(jeśli wcześniejszy będzie już zajęty)
Czy będzie podkład muzyczny? jaki?
Czy muzyka będzie na żywo?
Przybliżony czas wykonywania
utworu

Lista uczestników konkursu (grupy):
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa
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4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

