
X PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA”
11.11.2022 r. godz. 11.00 - Mediateka ul. Słowackiego 4, 19-100 Mońki

REGULAMIN
1. Organizatorzy:

Moniecki Ośrodek Kultury
ul. Białostocka 25
19 - 100 Mońki

Biblioteka Publiczna w Mońkach
ul. Słowackiego 4
19-100 Mońki

Urząd Miejski w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19 - 100 Mońki

2. Patronat Honorowy

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski

3. Przedmiot i cele Przeglądu:
- Przedmiotem Przeglądu są polskie pieśni i piosenki patriotyczne
- Cele:

- promowanie i popularyzacja polskich pieśni patriotycznych,
- propagowanie sztuki wokalnej,
- promowanie amatorskiej edukacji i aktywności muzycznej, szczególnie w zakresie
kształcenia wokalnego,

- konfrontacja umiejętności i dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w dziedzinie
muzyki,

- rozbudzenie aktywności muzycznej młodych ludzi,
- stworzenie możliwości autoprezentacji,
- wyłonienie talentów wokalnych.

4. Zasady uczestnictwa w Przeglądzie:
- Przewiduje się cztery kategorie wiekowe uczestników:

- I Kategoria – przedszkole i klasy I – III szkoły podstawowej

- II Kategoria – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

- III Kategoria – szkoły średnie i dorośli (osoby, które do 11.11.2022 r. nie ukończyły 26.

roku życia)

- IV Kategoria Zespoły (bez podziału wiekowego)

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów oraz mieszkańców powiatu monieckiego.



- Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową, zgodę na

przetwarzanie danych osobowych - do pobrania na stronie www.kulturamonki.pl, a także

podkłady muzyczne w formacie mp3 (nie dotyczy osób, które wykonują program z

akompaniamentem "na żywo") na adres: izaklub@wp.pl.

- Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 08.11.2022 r.

- Udział w Przeglądzie jest zwolniony od opłat. Na konkurs uczestnicy przybywają na własny

koszt.

- Zgłoszenie się uczestnika do Przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

Regulaminu i oświadczeniem, że utwory zgłoszone na Konkurs zostaną wykonane osobiście

i nie naruszą praw osób trzecich.

- Laureaci i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu są zobowiązani do nieodpłatnego udziału

i wykonania wybranego przez Jury utworu/ utworów podczas Koncertu Laureatów

11.11.2022 r.

- KONCERT LAUREATÓW PRZEWIDZIANY JEST NA GODZ. 15:00

5. Repertuar
- Każdy uczestnik powinien przygotować jeden dowolny utwory o tematyce patriotycznej.
- Dopuszcza się wykonanie utworów a capella, z akompaniamentem na żywo lub z podkładem
muzycznym w wersji elektronicznej. Organizatorzy zapewniają sprzęt audio (mikrofony,
nagłośnienie).

6. Jury
- Przesłuchania konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

- Decyzje Jury są nieodwołalne i niepodważalne.

- Jury będzie oceniało występy uczestników, uwzględniając m.in.: intonację, wrażenia

artystyczno – estetyczne, przekonującą interpretację utworów.

7. Nagrody
- Każdy z uczestników Przeglądu otrzyma Dyplom uczestnictwa. Przewiduje się przyznanie

trzech nagród głównych w każdej kategorii

- Przewiduje się nagrody specjalne i wyróżnienia

- O ostatecznym podziale nagród decyduje Jury, które ma prawo w szczególnych wypadkach,

przyznać je w inny sposób niż przewiduje to niniejszy Regulamin.

8. Miejsce Konkursu:
11.11.2022 r. godz. 11.00 - Mediateka ul. Słowackiego 4, 19-100 Mońki

http://www.kulturamonki.pl/

