Regulamin*
VII Konkursu Piosenki Powstańczej i Harcerskiej
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół w Czyżewie Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
Honorowy patronat: Burmistrz Czyżewa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów
w Warszawie.
2. Termin i miejsce:
5 kwietnia (środa) 2017 roku, godz. 9.00 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul.
Mazowiecka 34.
3. Warunki uczestnictwa:
a) konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
b) uczestnicy konkursu nie mogą zgłaszać się
się indywidualnie, karty zgłoszeń* wysyłają tylko
instytucje delegujące,
c) każda szkoła/ośrodek kultury może wydelegować do konkursu nie więcej niż 1 solistę i 1
zespół w danej kategorii,
d) uczestnicy konkursu wykonują na żywo jeden utwór o tematyce powstańczej
powstańczej (piosenki z
okresu Powstania Warszawskiego) lub harcerskiej,
e) jedna osoba nie może występować w dwóch kategoriach,
f) jeżeli szkoła/ośrodek kultury deleguje uczestników konkursu w co najmniej dwóch
kategoriach – jeden z utworów powinien
powinien być o tematyce powstańczej; w przypadku
delegowania łącznie ze wszystkich kategorii tylko jednego solisty lub zespołu – obowiązuje
repertuar z kategorii piosenki powstańczej,
g) czytelne wypełnienie karty zgłoszenia* (oddzielnie dla solisty, oddzielnie
oddzielnie dla zespołu w
każdej z kategorii) przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Czyżewie Szkoły Podstawowej im.
Szarych Szeregów, ul. Polna 5, 18-220
18
Czyżew,
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór repertuaru przez uczestnika
konkursu (jego
jego opiekuna) i nie będzie informował o tym fakcie przed rozpoczęciem
konkursu,
i) termin nadsyłania**
yłania** kart zgłoszeń upływa 20 marca 2017 roku.
4. Ocena:
Wykonawców ocenia jury powołane przez organizatorów konkursu w następujących kategoriach:
I kategoria – soliści kl. I-III
III
II kategoria – soliści kl. IV-VI
IV
III kategoria – zespoły kl. I-III
I
IV kategoria – zespoły kl. IV-VI
IV
5. Informacje dodatkowe:
a) uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub instytucji delegującej,
b) organizator
ganizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz płyt CD, komputer (ścieżka
dźwiękowa powinna być nagrana w formacie umożliwiającym odtwarzanie na wszystkich
odtwarzaczach płyt CD),
c) interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu,
konkursu
d) wszelkich informacji udziela wicedyrektor Zespołu Szkół w Czyżewie Radosław Sienicki:
tel. 862755040.
Zespół Szkół w Czyżewie
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
ul. Polna 5
18-220
220 Czyżew tel./fax 862755040
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl
www.spczyzew.pl
*
**

Do pobrania także na stronie internetowej szkoły w zakładce Do pobrania
Pocztą lub faxem

