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Regulamin
Konkursu pieśni o tematyce sybirackiej i patriotycznej
dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016

I. Zasady ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń
i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st.
im. Ks. Józefa Tischnera w Domosławicach oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
2. Konkurs został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej
i Obywatelskiej.
3. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Fort 52 ½ N
Skotniki, ul. Kozienicka 24, 30-397 Kraków.
4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane
przez strony internetowe Organizatora: www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl
www.szkola-muzyczna.domoslawice.edu.pl
www.kuratorium.krakow.pl
II. Cele konkursu.

1. Kultywowanie pamięci o polskich zesłańcach na Sybir w czasie i po II wojnie
światowej.
2. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej.
3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych oraz promocja
ich talentów.
4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wokalnych i interpretacyjnych.
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III. Uczestnictwo w konkursie.
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II
stopnia oraz uczniów gimnazjów województwa małopolskiego.
2. W konkursie mogą brać udział soliści.
3. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
konkursu.
4. Laureaci i finaliści konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane m.in. przez Organizatorów.

IV.
Lp.

Harmonogram konkursu.
Zadanie

Termin

1.

Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – wypełnienie do 7 grudnia 2015 r.
karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i przesłanie jej na adres:
konkurspiesnipatriotycznej@gmail.com

2.

Wyłonienie przez komisję szkolną nie więcej niż trzech do 21 grudnia 2015 r.
uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów oraz
przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych do siedziby
komisji wojewódzkiej (adres: Fort 52 ½ N Skotniki,
ul. Kozienicka 24, 30-397 Kraków).

3.

4.

Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do 4 stycznia 2016 r.
do etapu wojewódzkiego
na stronie internetowej
Organizatora konkursu.
Eliminacje wojewódzkie.
3 i 4 lutego 2016 r.

5.

Opublikowanie listy finalistów i laureatów
internetowej Organizatora konkursu.

6.

Gala finałowa konkursu.

na stronie do 8 lutego 2016 r.

10 lutego 2016 r.

V.
Przebieg konkursu.
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.
2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
a) uczniowie szkół muzycznych do 14 roku życia;
b) uczniowie szkół muzycznych od 15 do 18 roku życia włącznie (decyduje data
urodzenia);
c) uczniowie gimnazjów.
3. Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik
nr 1 do Regulaminu) i przesłanie jej na adres:konkurspiesnipatriotycznej@gmail.com
4. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną
przez dyrektora szkoły.
5. Komisja szkolna przeprowadza etap szkolny i wyłania nie więcej niż trzech uczniów,
którzy uzyskali największą liczbę punktów.
6. Komisja szkolna uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział uczniów
w konkursie lub zgodę pełnoletnich uczestników na przetwarzanie do celów
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

konkursu danych osobowych uczniów i wykorzystywanie wizerunku w materiałach
konkursu oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem
i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Oświadczenia te zostają w szkole.
Komisja szkolna przesyła protokół z przebiegu eliminacji szkolnych zgodnie
z wzorem (załącznik nr 3 do Regulaminu) do siedziby komisji wojewódzkiej.
Rozstrzygnięcie komisji szkolnej jest ostateczne.
Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych protokołów szkolnych kwalifikuje
uczniów do eliminacji wojewódzkich.
Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza komisja wojewódzka w dwóch
terminach: 3 i 4 lutego 2016 r. Szczegółowy harmonogram przesłuchań będzie
podany w odrębnym komunikacie.
Komisja wojewódzka, w każdej kategorii, wyłania:
a) finalistów, tj. uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych
do uzyskania;
b) laureatów, tj. nie więcej niż trzech uczniów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów.
Komisja wojewódzka może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne.
Komisja wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów na stronie internetowej
Organizatora konkursu.
Informacja o uroczystym zakończeniu – gali finałowej konkursu zostanie podana
w odrębnym komunikacie.
Komisja szkolna i wojewódzka prowadzi dokumentację konkursu do 31 sierpnia
2016 r.

VI.
Zasady prezentacji utworów.
1. W etapie szkolnym uczestnik wykonuje jedną dowolną pieśń patriotyczną (można ją
powtórzyć w etapie wojewódzkim).
2. W etapie wojewódzkim uczestnik wykonuje dwie pieśni - patriotyczną oraz
o tematyce sybirackiej.
3. Forma występu:
a) w kategorii uczniowie szkół muzycznych - śpiew z akompaniamentem
instrumentu / instrumentów lub głosów. Zachęcamy do zaprezentowania
pieśni w tonie muzyki klasycznej (śpiew techniką klasyczną, nie
rozrywkową);
b) w kategorii uczniowie gimnazjów - śpiew z akompaniamentem, podkładem
muzycznym lub śpiew a’capella. Podkład muzyczny powinien być
przygotowany techniką cyfrową na opisanym i sprawdzonym nośniku –
płycie CD (w formacie CD audio lub mp3).
4. W etapie wojewódzkim do dyspozycji uczestnika będzie instrument klawiszowy.
Ewentualne inne instrumenty muzyczne uczestnik przywozi we własnym zakresie.
5. Czas trwania prezentacji dwóch utworów nie może przekroczyć 10 minut.
6. Komisja szkolna i wojewódzka oceniając wykonawców bierze pod uwagę:
a) walory głosowe – dotyczy uczniów gimnazjów / technikę wokalną – dotyczy
uczniów szkół muzycznych /0-5 pkt/;
b) interpretację utworu /0-5 pkt/;
c) ogólne wrażenie artystyczne /0-3 pkt/;
d) wyrazistość przekazywanego tekstu /0-3 pkt/;
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e) intonację /0-2 pkt/;
f) szczególne walory /0-2 pkt/.
7. Komisja wojewódzka może ustalić dodatkowe kryteria oceniania uczestników
podczas eliminacji wojewódzkich.

VII.

Wykaz pieśni o tematyce sybirackiej do ewentualnego wykorzystania
(załącznik nr 4 do Regulaminu).

VIII. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach
internetowych Organizatora: www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl
www.szkolamuzyczna.domoslawice.edu.pl
www.kuratorium.krakow.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
Szczegółowych informacji udziela:
Magda Niedbała – Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej
tel. (+48) 600626727; e-mail: konkurspiesnipatriotycznej@gmail.com
Anna Pawlikowska-Wójcicka – Koordynator konkursu
tel.12 448 11 35; e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
.......................................................................
(miejscowość, data)
[ m. p. szkoły ]

Zgłoszenie udziału szkoły
w Konkursie pieśni o tematyce sybirackiej i patriotycznej
dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła (pełna nazwa):

Adres szkoły:

Kontakt ze szkołą: tel., e-mail

Adres strony internetowej szkoły:

Przewidywana liczba uczestników etapu
szkolnego konkursu:

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora konkursu:

tel. kontaktowy, e-mail

….........................................................................

pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
WZÓR
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów biorących
udział w konkursie:
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka / moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)*
.......................................……………………………………………………….............................................
(imię i nazwisko)

ucznia ...................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego / moim (dotyczy ucznia pełnoletniego)* udziałem w Konkursie pieśni
o tematyce sybirackiej i patriotycznej w roku szkolnym 2015/2016 organizowanym przez
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Szkołę Muzyczną I st. im. Ks. Józefa Tischnera w Domosławicach oraz
Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

.....................................................................................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie
internetowej Organizatora konkursu: www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl
www.szkolamuzyczna.domoslawice.edu.pl
www.kuratorium.krakow.pl
fotograficznego wizerunku mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia pełnoletniego)*
.....................................................................................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić

Konkurs pieśni o tematyce sybirackiej i patriotycznej
dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

miejscowość,

[ m. p. szkoły ]

data

WZÓR
Protokół z etapu szkolnego
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Pełna nazwa szkoły: .........................................................................................................................................
Adres, telefon: ..................................................................................................................................................
Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .................................
Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów:
Lp. Nazwisko ucznia

Imię ucznia

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia

Liczba
Imię i nazwisko opiekuna
uzyskanych artystycznego
punktów

1
2
3

Wybrany repertuar do etapu wojewódzkiego:
Lp. Nazwisko ucznia

Imię ucznia

Tytuł oraz kompozytor
pieśni

1

1.
2.

2

1.
2.

3

1.
2.

Informacja o akompaniamencie (nazwa
instrumentu/ów,
imię
i
nazwisko
akompaniatora/ów)
lub
informacja
o korzystaniu z podkładu muzycznego
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Ewentualne dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Konkursowej:
Przewodniczący ............................................................................................................................
Członkowie:
...........................................................................
...........................................................................

Dyrektor szkoły ...........................................................................

