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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення I Конкурсу української пісні для учнів 3-8 класів

§ 1
Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні умови участі в конкурсі української пісні під назвою 
«І Конкурс української пісні для учнів 3-8 класів» (далі – Конкурс).

2. Організатором конкурсу є початкова школа № 26 ім. Солдатів Армії Крайової в Ґдині (далі –
«Організатор»).

3. Співорганізатором конкурсу  є  Stowarzyszenie  In  gremio  prowadzące  Gdyńskie  Centrum
Organizacji Pozarządowych w ramach projektu UNICEF i Miasto Gdynia.

4. Організатор вказує відповідний контакт для листування з учасниками конкурсу та особу,
відповідальну  за  надання  інформації  про  конкурс:  Aleksandra  Duraj,  e-mail
a.duraj@sp26gdynia.pl 

5. Положення  про  конкурс  опубліковано  на  сайті  Організатора  (сайт  школи
www.sp26gdynia.pl).

6. Роз’яснення, надані Організатором, а також можливі доповнення чи зміни до Положення
про  конкурс  є  обов’язковими  для  всіх  учасників  з  моменту  їх  розміщення  на  сайті
Організатора (www.sp26gdynia.pl).

§ 2
Мета конкурсу

Метою конкурсу є:
1. Популяризація української пісні та культури в суспільстві.
2. Обмін творчим досвідом та репертуаром.
3. Розвиток змагальних навичок.

§ 3
Предмет конкурсу

1. Предметом  конкурсу  є  представлення  учасниками  на  сцені  одного  твору  українською
мовою або діалектом української мови.

2. Конкурсний  твір  може  виконуватися  акапельно,  у  супроводі  інструментів  (під
акомпанемент) або під мінусову фонограму.

3. Аудіофайл  із  мінусівкою має  бути збережений у  форматі,  зручному для  відтворення  на
комп’ютері, наприклад, mp3, mp4.

4. Фонограма не може містити голосу виконавця (без вокалу).
5. Не дозволяється виконувати пісні, що містять вульгарні фрази та зміст, що не відповідає

загальноприйнятим правилам та ображає почуття інших людей.

§ 4
Учасники конкурсу

1. Конкурс має відкритий характер.
2. Конкурс відбувається в один етап.
3. У конкурсі можуть брати участь учні 3-8 класів, які зголосилися взяти участь у Конкурсі.
4. У конкурсі можуть брати участь виконавці української музики: солісти. 
5. Учасники конкурсу оцінюватимуться у трьох вікових категоріях:

- учні 3-4 класів, 
- учні 5-6 класів, 
- учні 7-8 класів.

6. Представляти школу може лише 1 особа в кожній категорії.
7. Учасниками конкурсу можуть бути особи, які проживають у Польщі.
8. Учні, які беруть участь у конкурсі, повинні мати дозвіл на участь від батьків або законних

представників. Зразок заяви додається до Положення (див. додаток 3). 
9. Найближчі родичі членів конкурсної комісії не можуть брати участь у конкурсі.
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§ 5
Правила та умови участі в конкурсі

1. Умовою участі в конкурсі є згода та дотримання Положення про конкурс.
2. Конкурс  відбудеться  29.03.2023 р.  за  адресою:  Gdynia Hotel Dom Marynarza Al.

Marszałka Piłsudskiego 1, початок о 9.00.
3. Про орієнтовний час виступу учасники будуть повідомлені телефонним дзвінком або

електронною поштою згідно з даними, вказаними в Анкеті.
4. Умовою участі в конкурсі є заповнення: 

- заявки на участь (див. додаток 1 до Положення), 
- заяви про дозвіл використання зображення дитини разом із правом на його 
оприлюднення (додаток 2), 
- згоди на участь у конкурсі від одного з батьків або законного представника 
(додаток 3). 
- згоди від UNICEF на використання зображення (додаток 4).

5. Форму заявки на участь у конкурсі разом із додатками 2,3 і 4 необхідно завантажити із
сайту  школи (www.sp26gdynia.pl), заповнити в електронному вигляді та надіслати не
пізніше 24.03.2023 року на e-mail: a.duraj@sp26gdynia.pl 

6. Оригінали паперових документів (додаток 2,3 і 4) потрібно передати Організатору до
початку виступу, не пізніше ніж у день проведення конкурсу.

7. Аудіофайл необхідно описати, вказавши в назві файлу ім'я та прізвище учасника, назву
пісні.

8. Кожен  учасник  конкурсу  протягом  трьох  робочих  днів  отримає  підтвердження  про
отримання Організатором заявки. У разі відсутності такого підтвердження прохання до
учасників обов’язково зв’язатися з Організатором.

9. Організатор  забезпечує:  звукову  апаратуру,  мікрофони,  можливість  відтворення
аудіофайлів у супроводі пісні.

10. Заявка, надіслана на участь, означає прийняття правил проведення цього конкурсу.
11. Учасники  зобов'язані  підтвердити  свою  присутність  у  день  проведення  конкурсу  за

півгодини до виступу. 
12. Порядок виступів визначає організатор. 
13. Організатор заявляє, що не покриває витрат, пов'язаних з участю в конкурсі.

§ 6
Конкурсна комісія

1. Контроль над конкурсом здійснює конкурсна комісія.
2. Конкурсна комісія призначається Організатором і складається з 2-4 осіб.
3. Роботою конкурсної комісії керує Голова, який призначається Організатором.
4. До складу конкурсної комісії увійдуть фахівці в галузі музики, культури та української

мови.
5. Конкурсна комісія обирає учасників, яких вона хоче нагородити та в якій категорії.
6. Під  час  прослуховування  Конкурсна  комісія  оцінюватиме  учасників  за  такими

критеріями:
a) виконання та вокальна техніка,
b) сценічний образ, 
c) мова виконання.

7. Рішення конкурсної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
8. Інформація про результати конкурсу буде оприлюднена на сайті Організатора за адресою

www.sp26gdynia.pl та на сторінці Організатора у Facebook.
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§ 7
Нагороди та вручення нагород

1. Кожен учасник конкурсу отримає диплом про участь.
2. Лауреати  конкурсу  будуть   нагороджені  призами.  Якими  саме  –  буде  залежати  від

наявних фінансових можливостей.
3. Нагороди будуть вручені Організатором у день оголошення результатів конкурсу.
4. Організатор вручає нагороду за умови письмового підтвердження отримання нагороди

учасником або його законним представником.

§ 8
Обробка персональних даних

Обробка персональних даних учасників конкурсу базуватиметься на положеннях Регламенту
(ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист осіб у
зв’язку з обробкою персональних даних і про право на вільне використання таких даних, а
також прийняття Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).

§ 9 
Прикінцеві положення

1. Це Положення є єдиним та виключним документом, що визначає правила та умови 
Конкурсу.

2. Положення в поточній редакції доступне на сайті Організатора за адресою 
www  .  sp  26  gdynia  .  pl  

3. Організатор не несе відповідальності за проблеми з комунікацією.
4. У ситуаціях, не передбачених Положенням, рішення приймає Організатор. Рішення 

Організатора оскарженню не підлягає.
5. Організатор не несе відповідальності за порушення учасником конкурсу авторських 

прав третіх осіб.
6. Учасники конкурсу погоджуються на фото- та відеозйомку виступів, а також на 

публікацію будь-яких записаних таким чином матеріалів на умовах, визначених 
Організатором.

7. Організатор конкурсу не несе відповідальності за будь-яке продовження, скорочення, 
зміни або скасування конкурсу з причин, що не залежать від нього, або за претензії третіх
осіб щодо виконаних робіт.

8. Щодо додаткової інформації можна звертатися до координаторки конкурсу  - пані 
Александри Дурай (a  .  duraj  @  sp  26  gdynia  .  pl  )
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