
Sochaczewskie Centrum Kultury

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Polskie Drogi”2020 Edycja online

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Sochaczewskie Centrum Kultury
ul. 15 Sierpnia 83  96-500  Sochaczew

 zgłoszenia – do 18 listopada 2020 r.   godz.24..00

 Rozstrzygnięcie konkursu  online – 23 listopada 2020 r., godz. 12.00

Rozdział II

CELE KONKURSU 

CEL IMPREZY:
2. Popularyzacja pieśni patriotycznych.  
3. Kultywowanie wartości i postaw patriotycznych. 
4. Rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego. 
5. promowanie dziecięcej i młodzieżowej  twórczości artystycznej , wspieranie rozwoju  
muzykalności , śpiewu.

Rozdział III

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

6. Wykonawcy ( soliści i duety)  będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych 

 kategoria I  -   przedszkola;
 kategoria II -   szkoły podstawowe kl. I-III;
 kategoria III  - szkoły podstawowe kl. IV-VIII ,

 kategoria IV - OPEN; ponadgimnazjalne 

7.  Uczestnicy przygotowują 1 utwór o tematyce patriotycznej (maksymalnie do 4 min. 
prezentacji). Nagranie trzeba udostępnić na swoim  Kanale You Tube i przesłać  link na adres: 
konkursy.sck@gmail.com

8.   Utwory mogą być wykonane z akompaniamentem  lub półplaybacków. 
9.  Niedozwolone jest użycie playbacku. 
10.  Kartę zgłoszenia oraz link z nagraniem You tube należy przesłać w nieprzekraczalnym 
terminie do 18 listopada 2020 r. na adres konkursy.sck@gmail.com  z dopiskiem w tytule

 „ Polskie drogi”

11 . Zgłoszenia nie zawierające kompletu  3 dokumentów tj.  Karta Zgłoszenia, RODO oraz linku 
z nagraniem nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  

Rozdział IV

mailto:konkursy.sck@gmail.com
mailto:konkursy.sck@gmail.com


OCENA I NAGRODY 

12.  Prezentacje  uczestników  konkursu  oceniać  będzie  Komisja  JURY  powołana  przez
Organizatora Konkursu. 
13. Konkurs ma charakter jawny wszystkie zgłoszone  prezentacje będą udostępnione od  19
listopada  na  konkursowej  stronie  Facebook  o  nazwie  „Konkurs  Patriotyczny  Polskie  Drogi”.
Znaleźć ją można wpisując na FB: @PolskieDrogiSCK . 
14. JURY oceniać będzie: 

 Dobór repertuaru
 Technikę wokalną; 
 Interpretację i wyraz artystyczny; 
 Dykcję i poprawność językową;  

15. FINAŁ 23 listopada 2020. Dla laureatów przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w
każdej kategorii oraz wyróżnienia.

16.  Decyzja JURY  jest ostateczna i nieodwołalna. 

Rozdział V

USTALENIA KOŃCOWE 

17. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  zdjęć  i  nagrań
poszczególnych prezentacji w ramach promocji i informacji dotyczącej Konkursu. 
18. Uczestnik  biorąc  udział  w  konkursie  wyraża  zgodę na udostępnianie  nagrań na
Facebooku na profilu Konkursu Patriotycznego Polskie Drogi..

18. Regulamin Konkursu, RODO oraz Karta Zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych
www.sck.sochaczew.pl oraz na FB Konkurs Patriotyczny Polskie Drogi
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