V Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

„Do Re Mi”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.
TERMIN KONKURSU: 18 marca 2020 (środa) - 9:00 sala gimnastyczna
UCZESTNICY:

Uczniowie Szkół Podstawowych Miasta Sochaczew i Powiatu Sochaczewskiego.

Cele konkursu:
• zapoznanie uczestników z dorobkiem artystycznym polskich wykonawców
• zaprezentowanie umiejętności wokalnych solistów oraz dziecięcych
i młodzieżowych duetów wokalnych działających w Szkołach Podstawowych na
terenie Powiatu Sochaczewskiego
• popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży jako jednej z najprzyjemniejszych
form spędzania wolnego czasu
• promocja wyróżniających się (utalentowanych) wykonawców szerszej
publiczności
• inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu
• stwarzanie warunków do wymiany i wzajemnego poznania się uczestników i
opiekunów
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
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REGULAMIN
1. Kategorie konkursu:
• Soliści klas I – III szkół podstawowych
• Soliści klas IV – VI szkół podstawowych
• Soliści klas VII-VIII szkół podstawowych
• Soliści szkół ponadpodstawowych
2. Zasady uczestnictwa:
• w tegorocznej edycji konkursu mogą uczestniczyć tylko SOLIŚCI ze Szkół Podstawowych
należących do Powiatu Sochaczewskiego.
• każda Szkoła może zgłosić na konkurs DWÓCH solistów w każdej kategorii wiekowej.
• organizator z edycji na edycję będzie dołączał do regulaminu listę polskich wykonawców,
których utwory będzie można prezentować na konkursie (załącznik 3)
• każdy uczestnik prezentuje 1 utwór w języku polskim, jednego z wykonawców podanego na
liście dołączonej do regulaminu (załącznik 3)
• wykonawcy mogą występować a cappella, z akompaniamentem „na żywo” lub z półplaybackiem na płycie CD (format CD AUDIO). Organizator dopuszcza tzw. „chórki” wyłącznie
w pół-playbackach solistów.
• z uwagi na fakt iż jest to konkurs wokalny, nagradzamy tylko wokalistów, akompaniatorzy
otrzymują tylko dyplomy uczestnictwa.
• organizator zapewnia tylko nagłośnienie.
• instrumenty potrzebne akompaniatorom prosimy zabierać we własnym zakresie.
• organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
• WAŻNE ! w związku z obowiązującym nas RODO prosimy każdego uczestnika o wypełnienie
przez Rodzica zgody na publikację wizerunku (załącznik 2) i dostarczenie jej w dniu konkursu
Organizatorom, jest to warunek wzięcia udziału w konkursie.
3. Jury:
• organizator konkursu powoła komisje w skład, której wchodzić będą 3-4 osoby m.in.
nauczyciele muzyki, dyrektorzy, artyści estradowi, wokaliści, instrumentaliści.
• organizator nigdy nie powoła w skład komisji nauczycieli instruktorów przygotowujący
uczestników konkursu.
• jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej.
• wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4. Kryteria oceny:
• umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja)
• muzykalność
• dobór repertuaru
• interpretacja
• ogólny wyraz artystyczny
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5. Nagrody:
•
•

wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
laureaci otrzymują nagrody rzeczowe

6. Miejsce przebiegu i podsumowania konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka
Chopina w Sochaczewie ul. Fryderyka Chopina 99 (sala gimnastyczna)
Informacji udziela koordynator konkursu – p. Kinga Przybylska, tel. 0-666-28-27-03

7. Zgłoszenia:
• Zgłoszenia uczestnictwa należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres:
kingazdankiewicz5@wp.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły do p. Kingi Przybylskiej.
• W przypadku wysyłania zgłoszenia mailem koniecznie prosimy o wpisanie w tytule:
KONKURS Do Re Mi.
• Zgłoszenia należy nadesłać nie później niż do 13 marca 2019 roku.
Ważne:
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane. Osobiście odpiszę na
wszystkie otrzymane maile ze zgłoszeniem. W razie braku odpowiedzi proszę
kontaktować się ze mną telefonicznie, koniecznie przed upływem terminu zgłoszeń.
• Karta zgłoszenia i lista wykonawców dołączona do regulaminu konkursu.
• Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły www.sp7.sochaczew.pl w zakładce
KONKURSY.

Zapraszam do udziału w konkursie
Koordynator konkursu – Kinga Przybylska
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KARTA ZGŁOSZENIA
V Powiatowego Konkursu Piosenki Polskiej

„Do Re Mi”
Sochaczew 2020

1. Solista 1:

I-III SP

IV-VI SP

VII-VIII SP

(niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł utworu zgłaszanego do konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca (koniecznie z dołączonej listy):
………………………………
Czas trwania:

pół-playback na CD

a cappella
inny …………………………………….(podkreślić właściwe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj akompaniamentu:

2. Solista 2:

I-III SP

IV-VI SP

VII-VIII SP

(niepotrzebne skreślić)

………………………………………………………………………………………………………......
Imiona i nazwiska uczestników

…………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł utworu zgłaszanego do konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca (koniecznie z dołączonej listy):

……………………………
Czas trwania:

4

pół-playback na CD

a cappella
inny …………………………………….(podkreślić właściwe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj akompaniamentu:

3. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora ……………………………………………….
4. Numer telefonu instruktora ………………………………………………….………
5. Adres mail instruktora ………………………………………………………...……..
6. Nazwa placówki delegującej (adres, e-mail, nr tel.):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na bezpłatną rejestrację mojego występu przez media współpracujące z
Organizatorem oraz na korzystanie przez Organizatora z w/w materiałów jako materiałów wyłącznie
reklamowych i dokumentacyjnych. W związku z powyższym nie wnoszę żadnych roszczeń finansowych.

…………………………………………………..….………………………
Podpis zgłaszającego/pieczęć instytucji delegującej
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ZAŁĄCZNIK 2

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 7 im. FRYDERYKA CHOPINA W
SOCHACZEWIE mojego ……………………………………………………………………….………. (imię i nazwisko uczestnika)
wizerunku utrwalonego podczas V POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ „DO RE MI” w dniu 18
marca 2020 roku, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie www.sp7.sochaczew.pl oraz w mediach
lokalnych współpracujących z Organizatorem konkursu w celu ogłoszenia wyników konkursu, publikacji
zdjęć i filmów zarejestrowanych podczas trwania konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………

………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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ZAŁĄCZNIK 3

Lista wykonawców, których utwory można prezentować na
V Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej „Do Re Mi”
Sochaczew 2020
K
KAYAH
KOWALSKA KASIA
KOBRANOCKA
KOMBI
KRAWCZYK KRZYSZTOF
K.A.S.A.
KOZAK KAROLINA
KAZIK
KULT
KILJAŃSKI KRZYSZTOF
KACZMARSKI JACEK
KLENCZON KRZYSZTOF
KLICH KATARZYNA
KOFTA JONASZ
KORA
KOTELUK MELA
KOZIDRAK BEATA
KRAJEWSKI SEWERYN
KUKIZ
KUKULSKA NATALIA
L
LEMON
LADY PANK
LANBERRY
LIBER
LIPNICKA ANITA
Ł
ŁZY
ŁOBASZEWSKA GRAŻYNA
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