Projekt „Zacznij działać! Przyłącz się!” finansowany ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

Regulamin Konkursu
Jarosławski Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej
„Młodzi dla Niepodległej”
dla uczczenia 100 - lecia odzyskania POLSKIEJ niepodległości
Regulamin
Organizatorzy:


Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”

Partnerzy:




Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego;
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina;
Jarosławska Fundacja „ Pomocna Dłoń”

Cele i motywy Konkursu:






krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;
ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat
utworów;
zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;
ukazanie piękna polskiej ziemi.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:
o uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3 – jedna osoba indywidualna;
o uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3 - jedna grupa;
o uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 8 - jedna osoba indywidualna;
o uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 8 - jedna grupa
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Jarosławiu
3. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnione
załączniki do regulaminu nr 1, 2, 3.
4. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu i wybieranie uczestników z
każdej kategorii do etapu drugiego.
5. Nadesłanie drogą e – mailową: klaster.es@op.pl do biura organizacyjnego zgłoszenia
szkoły i zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu konkursu.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.zbiegiemsanu.pl
6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 minut.
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Przebieg Konkursu:
1. Jarosławski Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej składa się z dwóch etapów:
o eliminacji szkolnych, mających wyłonić z każdej szkoły uczestników
indywidualnych (1 osobę) i zespołowych ( 3-5 osób) do etapu drugiego;
o finału, mającego wyłonić zwycięzców.
2. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
Etap drugi - finał realizowany jest przez organizatorów;
3. Kryteria oceny:
o dobór i rozumienie tekstu utworu;
o poprawność i ekspresja wypowiedzi;
o umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
o dykcja oraz opanowanie tekstu.
4. Forma przesłuchań podczas etapu finałowego:
o występy uczestników etapu finałowego odbywać się będą wobec publiczności,
czyli uczniów i opiekunów z innych szkół.
o Uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji
(ok. 180 min)
5. Do finału może zostać zakwalifikowanych z każdej szkoły :
o szkoły podstawowe (kl. 1 - 8) – po 1osobie indywidualnej i 1 grupie.
6. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce w kategorii wiekowej:
trzy osoby z klas 1 – 3 w kategorii indywidualnej
trzy osoby z klas 4 – 8 w kategorii indywidualnej
trzy grupy z klas 1 – 3 w kategorii grupowej
trzy grupy z klas 4 – 8 w kategorii grupowej

Kalendarium:




do dnia 7.12.2018 r. zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu email: klaster.es@op.pl
11.12.2018 r. (wtorek) godz. 9.00 i 12.00 - przesłuchania finalistów w Szkole
Podstawowej nr 6 w Jarosławiu
11.12.2018 r. - ogłoszenie listy laureatów

Komisja:


Uczestników oceniać będzie Komisja, powołana przez Organizatora. Decyzja Komisji
konkursowej jest ostateczna. Jarosławski Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej
zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Szkole Podstawowej nr 6 w
Jarosławiu.
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Nagrody:




dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe;
wszystkim finalistom oraz szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone
pamiątkowe podziękowania i śpiewniki.

Wydatki i organizacja konkursu:





udział szkół i uczniów w konkursie jest bezpłatny;
wydatki są pokrywane w ramach projektu „Zacznij działać! Przyłącz się!”
finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020;
Organizator zastrzega sobie prawa zmiany regulaminu konkursowego.

Uwaga !
Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i
osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
biuro: e-mail: klaster.es@op.pl, tel. 574 230 560.

