Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni
Patriotycznej„Tobie Ojczyzno” - Regulamin
I

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Jabłonnie.
Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna

II Konkurs skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej w kategoriach:
1. Klasy I
2. Klasy II
3. Klasy III
III Celami konkursu są:
1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej;
2. Zachęcanie do wspólnych, międzypokoleniowych muzycznych spotkań;
3. Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny;
4. Poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie tych najczęściej
wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej;
5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
6. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni
patriotycznej.
7. Umacnianie świadomości narodowej.
IV Uczestnicy:
Klasy I – III szkół podstawowych Gminy Jabłonna.
V Zasady konkursu:
1. Uczniowie mają za zadanie przygotować jedną piosenkę lub pieśń o treści
patriotycznej, którą zaprezentują podczas konkursu.
2. Występuje cała klasa śpiewając jeden utwór.
3. Każdy wychowawca jest odpowiedzialny za dobór repertuaru, przygotowanie
swojej klasy i przekazanie organizatorowi tytułu utworu – w wyznaczonym
dniu, przed konkursem.
4. Za piosenkę lub pieśń patriotyczną uznaje się:
a) pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym;

b) piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną
i jej działalność;
c) piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej;
d) piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną;
e) piosenkę opiewającą piękno ojczystej przyrody.
5. Dozwolony jest akompaniament instrumentalny lub podkład instrumentalny
z płyty, bądź innego nośnika.
6. Prezentacja utworu dozwolona jest wyłącznie w języku polskim, acapella lub
z podkładem muzycznym, którym może być:
a) akompaniament dowolnego instrumentu w wykonaniu uczestnika lub osoby dorosłej,
b) nagranie w wersji instrumentalnej na nośniku CD lub USB.
7. Obowiązuje strój galowy, dozwolona jest dodatkowa oprawa, tematycznie
związana z treścią utworu, w postaci różnych strojów, rekwizytów itp.
8. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.
9. Szkolny etap konkursu przeprowadzają nauczyciele przygotowujący uczniów
w ich macierzystych placówkach.
10. Z każdej szkoły do etapu gminnego przechodzi jedna klasa w każdej kategorii.
11. Gminny etap konkursu odbędzie się 08.05.2018 r. o godz. 1000 w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.

VI Zgłoszenia uczestników:
1. Zgłoszenia wykonawców danej szkoły należy dokonać do dnia 20.04.2018 r.
do organizatora na adres sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl
2. Do
zgłoszenia należy dołączyć tekst wykonywanego utworu,
zakwalifikowanego do etapu gminnego konkursu oraz zgody rodziców.
VII Kryterium oceny stanowić będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
3. Wrażenie artystyczne
4. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
5. Znajomość tekstu
VIII Nagrody
Dla wszystkich uczestników konkursu organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy,
natomiast dla laureatów poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe, ufundowane przez
patrona konkursu, czyli Wójta Gminy Jabłonna

