XI KONKURS

PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ

Miejski Ośrodek Kultury
im. Oskara Kolberga
w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10 a

XI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
1. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
2.Cel imprezy:
-prezentacja piosenek patriotycznych
-popularyzacja śpiewania piosenek patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
3.Termin imprezy:
26.10.2022 r. godz. 10.00
4.Miejsce imprezy:
sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury
5.W konkursie mogą brać udział soliści, którzy zaprezentują się w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria
uczniowie klas I-IV szkół podstawowych
II kategoria uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
III kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych
6.Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek .
W przypadku dużej liczby uczestników uczestnik wybiera i śpiewa jedną piosenkę .
Laureaci w/w konkursu nie mogą powtarzać repertuaru z lat ubiegłych.
7.Powołana komisja artystyczna oceniać będzie:
-walory głosowe
-interpretację piosenek
-poczucie rytmu
-dobór repertuaru o wskazanej wyżej tematyce
-ogólny wyraz artystyczny
przyzna nagrody i wyróżnienia .
8.Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą i fortepian
9. Zgłoszenia na Karcie Zgłoszenia należy przesłać na adres : instruktorzymok@wp.pl
lub dostarczyć osobiście do dnia 17 .10. 2022r . na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Oskara Kolberga
ul. Jagiellońska 10 a
37 – 200 Przeworsk
tel.166487911
10. Podkłady muzyczne do prezentowanych utworów należy dostarczyć do akustyka przed
wystepem , na pendrive lub płycie CD , format mp3 lub WAV.
11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA
1.Imię i nazwisko , rok urodzenia
....................................................................................................................
2.Nazwa, adres, telefon instytucji patronującej wykonawcy.........................
.....................................................................................................................
3.Prezentowany program ( tytuł piosenki, autor słów i muzyki)
A..................................................................................................................
B...................................................................................................................
4.Imię i nazwisko nauczyciela , numer telefonu .............................................
.......................................................................................................................
5.Rodzaj akompaniamentu...............................................................................
6.Dodatkowe potrzeby......................................................................................
........................................................................................................................

.............................................
pieczęć instytucji delegującej

............................................
podpis instruktora

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Dotyczy uczestników niepelnoletnich
Wyrażam zgodę na :
- udział córki/syna w XI Konkursie Piosenki Patriotycznej,
- przetwarzanie danych osobowych córki/syna w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji
przez Organizatora,
-dysponowanie zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka , biorącego udział
w XI Konkursie Piosenki Patriotycznej w celu promocji przez Organizatora ,
-wykorzystanie , utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału z wizerunkiem mojego
dziecka za pośrednictwem dowolnego medium dla celów statutowych Organizatora .

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016)

...............................................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Dotyczy uczestników pelnoletnich
Wyrażam zgodę na :
-przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia XI Konkursu Piosenki
Patriotycznej oraz promocji przez Organizatora,
-wykorzystanie , utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału z moim wizerunkiem za
pośrednictwem dowolnego medium dla celów statutowych Organizatora.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016)

..................................................................................
data i podpis uczestnika konkursu

