SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UCZNIÓW KLAS I-VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

I Wojewódzki Konkurs Piosenki
pod Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Piosenka na dobre i na złe”

-EDYCJA ONLINE 2021-

PATRONAT HONOROWY
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

REGULAMIN
I Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
pod Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
„Piosenka na dobre i na złe”
-EDYCJA ONLINE 20211. Organizatorzy konkursu
Szkoła Podstawowa nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie
Współorganizator:
•
•

ODK SM „Jaroty” w Olsztynie
Studio Edukacji Artystycznej „MUZA ART”

Partnerzy:
W-MODN w Olsztynie
UWM w Olsztynie, Wydział Sztuki
2. Termin i miejsce :
Olsztyn. Edycja zdalna 2021.
•

Przesyłanie linku do kanału na YouTube / kanał niepubliczny/ z nagraniem
video uczestników konkursu do 22 maja 2021r.
na adres: sp34piosenka@gmail.com

•

Nagranie video piosenki konkursowej należy podpisać w tytule:

a).w kategorii soliści: imię, nazwisko wokalisty , kat.wiekowa oraz tytuł piosenki
b).w kategorii zespoły: nazwę zespołu kat.wiekowa oraz tytuł piosenki
•

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 czerwca 2021r. na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie

3. Cele konkursu
• wspieranie dzieci uzdolnionych wokalnie
•
•
•

prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
popularyzacja piosenek w języku polskim

•
•
•
•

rozwijanie talentów estradowych,
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
integrowanie środowisk szkolnych
wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne

4.Warunki uczestnictwa w konkursie :
•

Konkurs ma charakter przeglądu nagrań video piosenki konkursowej, w
którym wystąpić mogą soliści oraz duety/zespoły wokalne

•

Solista/duet/zespół/ wykonuje wybrany przez siebie piosenkę w języku polskim
o dowolnej tematyce

•

Łączny czas wykonania piosenki na nagraniu video nie może przekraczać
4 minut

•

Wykonanie utworu powinno być zarejestrowane w warunkach domowych
tj. w domu lub w szkole/ w okresie od dnia 20.04.2021r. do 22.05.2021r.

•
•

Utwory zarejestrowane w studio nagraniowym zostaną zdyskwalifikowane
Na nagraniu musi być słychać śpiew solisty lub zespołu i podkład-jeśli
występuje
• Podczas nagrania piosenki może być wykorzystany mikrofon
• Solista /duet/zespół prezentuje piosenkę z podkładem muzycznym
w wersji instrumentalnej bez linii melodycznej lub z własnym
akompaniamentem
Placówka może zgłosić uczestników w poniższych kategoriach
wiekowych:
I.
Kategoria klas I-II szkoły podstawowej - soliści
II.
Kategoria klas III -IV szkoły podstawowej - soliści
III.
Kategoria klas V-VI szkoły podstawowej- soliści
IV.
Kategoria klas VII-VIII szkoły podstawowej- soliści
V.
Kategoria klas I-III szkoły podstawowej - duety/zespoły
VI.
Kategoria klas IV-VIII szkoły podstawowej - duety/zespoły
Placówka, która deklaruje chęć uczestnictwa w konkursie zobowiązana
jest:
Przesłać na adres e-mail: sp34piosenka@gmail.com
a).link do nagrania solisty lub zespołu do kanału na YOU TUBE
b). skan formularza zgłoszeniowego
c). skan zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych
oraz wizerunku uczestnika
w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2021r.
•

Organizator nie odpowiada za jakość przesłanych nagrań

•

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń we
wcześniejszym terminie w przypadku zbyt dużej liczby uczestników. Decyduje
data nadesłania zgłoszenia.

•

Dane do kontaktu M.Szmit 604 195 558 sp34piosenka@gmail.com

5. Kryteria oceny:
•

Organizator powołuje Komisję Artystyczną / Jury/, która oceniać będzie :

- dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika i możliwości wokalnych
uczestnika,
- walory głosowe,
- dykcję,
- muzykalność,
- interpretację piosenki,
- wrażenie artystyczne,
- osobowość sceniczną uczestnika
• Prezentacje nagrań solistów odbywać się będą z podziałem na
poszczególne kategorie wiekowe klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII szkoły
podstawowej
• Prezentacje nagrań w kategorii duety/zespoły odbywać się będą w kategorii
klasy I-III oraz klasy IV-VIII
6. Nagrody:
•

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 czerwca 2021r na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie

•

Jurorzy wyłonią laureatów na podstawie nadesłanych nagrań video

•

Decyzję o przydziale nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury)

•
•

Jury przyzna wykonawcom jedno z trzech pasm
(brązowe, srebrne, złote)
Jury może przydzielić wykonawcom nagrody specjalne

•

Przekazanie dyplomów i nagród nastąpi do dnia 11 czerwca 2021r

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół organizacyjny:
Małgorzata Szmit
Alicja Naborczyk
Grzegorz Kamiński

