
          Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka
w Nowej Soli         
REGULAMIN

XII Powiatowego Przeglądu  Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej

                                                                   Czas i miejsce Przeglądu
Termin – 11 maja 2023 r. (czwartek) Miejsce -  NDK w Nowej Soli

Rozpoczęcie- godz. 09.00

Cele Przeglądu
       ♫  Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 
      ♫   Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej
      ♫   Propagowanie wartości patriotycznych

♫  Umożliwienie zespołom i solistom  publicznej prezentacji swojej twórczości
♫  Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej
♫  Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie  historią

                              Zasady regulaminowe i organizacyjne
W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczne działające przy szkołach 

podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz osoby zainteresowane. Wszyscy wykonawcy przygotowują 
jeden utwór. Szkoła lub placówka może zgłosić wykonawców z każdej kategorii. Najlepsi wykonawcy
z każdej kategorii uhonorowani zostaną dyplomami i nagrodami.  

                                         

Kryteria oceny Grupy wiekowe:
  Dobór repertuaru pieśniowego  Przedszkola
 Ogólny wyraz artystyczny   Klasy I-III                             ( soliści, zespoły)  
  Sprawność wokalna   Klasy IV – VI                      ( soliści, zespoły)  
 Estetyczny i odpowiedni strój ( przebranie)   Kl.. VII -VIII                        ( soliści, zespoły)   
 Prezentacja utworu  Szkoły Ponadpodstawowe  ( soliści, zespoły) 

                              Organizatorzy Przeglądu zapewniają:
        ♦  pełne nagłośnienie 
        ♦ organizatorzy Przeglądu nie ponoszą kosztów dojazdu
        ♦ organizatorzy zastrzegają sobie ilość zespołów  przyjętych  na  Przegląd. Decyduje data zgłoszenia. 
        ♦ występy ocenia  i nagrodę  przyzna Jury .
        ♦ decyzje Jury są ostateczne. 
                Prezentacje Przeglądu Pieśni Patriotycznej mogą być:
       ♪ fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
   ●  Zgłaszający zobowiązany jest do uzyskania zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych 
        w ramach konkursu.
     W załączniku: - ♪ karta zgłoszeniowa na XII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej
                                                                    Zgłoszenie powinno zawierać:

 ♪  informacje o soliście/zespole (imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu/grupy)
 ♪ nazwa szkoły, przedszkola, którą reprezentują  
 ♪ imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

        ♪ tytuł  i rodzaj prezentowanego utworu  
       ♪ informacje o soliście lub zespole (np. grupa wiekowa, klasa, ilość osób w zespole)

Wypełnioną kartę uczestnictwa, należy przesłać   
                na  adres szkoły 

                    Szkoła Podstawowa nr 8
                     im. Janusza Korczaka  
           67-100   Nowa Sól  ul. Matejki 29                    
 
                tel./fax  (068) 38742 09 

           e- mail  :     osemka_nsol@poczta.onet.pl             

  Telefon kontaktowy do koordynatorów : 
pani mgr Ewa Kawalec   kom. 667 213 107
e-mail: Kawalecewa@wp.pl     
pani mgr Halina Wróbel kom. 797413507
halina.wrobel15@wp.pl

mailto:osemka_nsol@poczta.onet.pl
mailto:Kawalecewa@wp.pl

