
XII MIEJSKI KONKURS POEZJI  I  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ 

  GDYNIA ’2018 
I. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja szeroko rozumianej poezji i piosenki patriotycznej; 

2. Rozbudzanie zainteresowań poetyckich i muzycznych; 

3. Integrowanie społeczności uczniowskiej ze świadkami historii; 

4. Integracja gdyńskich i pozagdyńskich szkół podstawowych. 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0, klasy I – 

III, klasy IV – VI oraz klasy VII - VIII; 

2. Każda szkoła może przedstawić tylko dwie prezentacje w każdej grupie wiekowej: jedną w kategorii 

„piosenka patriotyczna” i jedną w kategorii „poezja patriotyczna”; 

3.  W kategorii „piosenka patriotyczna” mogą wystąpić tylko soliści.  

4. Prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty. 

5. Jeden uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii. 

6. W karcie zgłoszenia prosimy podać rodzaj akompaniamentu: 

                   - podkłady muzyczne 

                   - akompaniament własny  

7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, gitarę                  

i keyboard. 

III. Zasady organizacyjne: 

1. Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 października 2018 r. do godz. 1500 

           - na adres: Szkoła Podstawowa nr 26, 81 – 313 Gdynia,  ul. Tatrzańska 40 

            - lub faxem: 58 – 661 – 52 – 50  

            - lub droga e-mailową: sekretariat@sp26gdynia.pl 

2. Do regulaminu dołączamy wzór karty zgłoszenia; 

3. Kolejność prezentacji ustala Organizator; 

4. Komisja artystyczna, powołana przez organizatorów, dokona oceny wykonawców według 

następujących kryteriów; 

- staranność wykonania ( dykcja, interpretacja, intonacja, emisja )  

- dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy. 

- walory wokalne, 

- prezentacja – ogólny wyraz artystyczny 

UWAGA: przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę kostiumy i rekwizyty. 

5. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się w dniu konkursu po wysłuchaniu piosenek i wierszy       

w wykonaniu wszystkich uczestników; 

6. Jury ma prawo nie przyznać nagrody lub zdyskwalifikować uczestnika, który nie spełniał wymogów 

regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora; 

7. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. 

8. Laureaci otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody i wyróżnienia ufundowane przez 

organizatorów konkursu, Ś.Z.Ż.A.K. oraz U.M. Gdyni. 

9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu. 

10. Konkurs odbędzie się 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
          Organizator: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni 

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek 

            Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – okręg Gdynia 

            Instytut Pamięci Narodowej  
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