XIV POWIATOWY KONKURS
POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
dla dzieci i młodzieży powiatu krośnieńskiego

REGULAMIN
I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia XIV Powiatowego Konkursu
Polskiej Pieśni Patriotycznej.
2. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Krośnie
i współorganizowany przez:
• Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce
zwanych dalej „Organizatorem”.
3. Cele Konkursu:
• krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
• kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki;
• upowszechnianie najbardziej wartościowej pieśni o tematyce patriotycznej
wśród młodych mieszkańców powiatu krośnieńskiego;
• promocja lokalnych talentów.
4. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja 1 pieśni patriotycznej polskiego autora
wg własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 - 5 minut.
II.

Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko soliści indywidualni.
3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu powiatu krośnieńskiego
w trzech kategoriach wiekowych:
• I grupa – klasy IV – VI szkół podstawowych;
• II grupa – klasy VII – VIII szkół podstawowych;
• III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Etapy eliminacji:
• szkolny do 15 października br.;
• gminny do 22 października br. ( dot. kategorii szkół podstawowych);
Szkoły ponadpodstawowe zgłaszają swoich 3 reprezentantów bezpośrednio do
Starostwa Powiatowego w Krośnie na finał powiatowy.
• Etap powiatowy:
Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się 3 listopada br. w Domu Ludowym
w Żeglcach (gmina Chorkówka)
- I grupa od godz. 9.00;
- II grupa od godz. 11.00;
- III grupa od godz. 13.00.
III.

Zgłoszenia uczestników

1. Zgłoszenia 3 laureatów (solistów) w każdej kategorii wiekowej dokonują gminy
do dnia 25 października 2021 roku do Biura Spraw Społecznych i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Krośnie na adres e-mail: promocja@powiat.krosno.pl.
2. Uczestnik zgłasza się na przesłuchania powiatowe z podkładem muzycznym
w formacie MP3 nagranym tylko na nośniku elektronicznym pendrive.

3. Zgłoszenie winno zawierać:
• imię i nazwisko ucznia;
• imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia;
• nazwę gminy, szkoły;
• wiek laureata;
• numer tel. rodzica/opiekuna laureata;
• zajęte miejsce na etapie gminnym;
• tytuł pieśni i autora.
IV. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Oceny prezentacji na każdym etapie eliminacji dokonuje komisja konkursowa
powołana przez organizatorów danego etapu.
2. Kryteria oceny :
• dobór repertuaru,
• interpretacja utworów,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
• ogólny wyraz artystyczny
3. Wybrani przez Organizatora soliści wezmą udział w „Koncercie Laureatów”
połączonym z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu, który odbędzie się
11 listopada br. podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kościele Parafialnym
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce przy ul. ks. Antoniego
Dziurzyńskiego 44
4. Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora
i w lokalnych mediach.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Laureaci Konkursu otrzymają
dyplomy i nagrody.
V.

Uwagi ogólne

1. Koszty eliminacji pokrywają organizatorzy poszczególnych etapów.
2. Koszty podróży na eliminacje powiatowe i finał konkursu pookrywają jednostki
delegujące.
3. Na eliminacje powiatowe laureaci przyjeżdżają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
4. Organizator na eliminacjach powiatowych zapewnia poczęstunek.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie karty zgłoszenia uważane
będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie jest
równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231
ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
7. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krośnie
reprezentowane przez Starostę Krośnieńskiego. Szczegółowa klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr. 1
niniejszego regulaminu.
8. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134375779 lub 607074714.

