REGULAMIN
IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ
„NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY”
1. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach,
Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, Miejskie
Centrum Kultury w Tychach, Urząd Miasta Tychy.
Honorowy patronat:
Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba,
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach – płk Marek Majocha
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach – ppłk Wojciech Zdrada
Patronat medialny: Twoje Tychy, Dziennik Zachodni, Tygodnik ECHO
2. Zakres tematyczny konkursu: pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca
do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych, pieśni powstańcze w związku
z upamiętnieniem stulecia wybuchu I Powstania Śląskiego.
3. Terminy:
 eliminacje: 6 listopada 2019 r. od godz. 9:00 w MDK 1 w Tychach, ul. Hlonda 1;
 podsumowanie, wręczenie nagród i koncert galowy: 20 listopada 2019 r.
o godz. 12.00 w Teatrze Małym w Tychach.
4. Warunki uczestnictwa:
a) przesłanie do 25.10.2019 r. wypełnionego zgłoszenia (osobny druk dla przedszkoli) oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych, na publikację wizerunku oraz na uczestnictwo
(wzory na odwrocie) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Kardynała Hlonda 1,
43-100 Tychy, tel. 32 227-30-59, 513 032 824, e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl;
b) udział w konkursie jest bezpłatny;

c) konkurs jest skierowany do wychowanków przedszkoli, zajęć placówek wychowania
pozaszkolnego, placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich;
d) konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:





przedszkola (mogą zaprezentować 1 utwór),
szkoła podstawowa kl. I-IV,
szkoła podstawowa kl. V-VIII,
szkoły średnie (wiek uczestników do 21 lat);

e) w konkursie mogą uczestniczyć:
- solistki/soliści (z maksymalnie 3 osobami akompaniującymi),
- zespoły (co najmniej 2 wykonawców śpiewających, ilość akompaniatorów – dowolna),
dopuszcza się występ zespołów folklorystycznych;
f) uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej
osoby (również dorosłej) lub z przygotowanym wcześniej dowolnym akompaniamentem
nagranym na płycie CD lub w formacie MP3 (nie dopuszcza się występu z tzw. „pełnego
playbacku”),
g) prezentacja konkursowa polega na wykonaniu łącznie dwóch utworów o charakterze i
treści zgodnej z tematyką konkursu (przedszkola mogą zaprezentować jeden utwór);
h) łączny czas występu nie może przekroczyć 8 minut,
5. Uwagi organizacyjne:
a) zapewniamy nagłośnienie: mikrofony, odtwarzacz CD i MP3 do nagranych
akompaniamentów;
b) koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca;
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia ostatecznych decyzji w kwestiach
spornych, a także o ostatecznym podziale na kategorie.

KARTA ZGŁOSZENIA „NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY” - PRZEDSZKOLA
Nazwa zespołu
Nazwa przedszkola
Adres, telefon, adres e-mail
przedszkola
Imię, nazwisko, adres e-mail
i nr telefonu
nauczyciela/instruktora
Liczba uczestników
w tym dziewczynki:……………., chłopcy:……………….
Czas potrzebny na przygotowanie
Repertuar – utwór związany z tematyką konkursu

Czas trwania

(tytuł utworu, autor muzyki i tekstu – przedszkola mogą
przygotować 1 utwór)
a)
b)
Potrzeby techniczne

 wokalny występ zespołu a’capella
TAK NIE
 wokalny występ zespołu z akompaniamentem
TAK NIE
 wokalny występ zespołu z podkładem CD
TAK NIE
Inne:………………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych i udział
Wyrażam zgodę na udział, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (w przypadku
osoby pełnoletniej) oraz wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją IV Wojewódzkiego
Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „ Nad nami Orzeł Biały” zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis rodzica lub
pełnoletniego ucznia

KARTA ZGŁOSZENIA „NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY” – SZKOŁY i PLACÓWKI
Nazwa zespołu
Nazwa szkoły/placówki
Adres, telefon, adres e-mail
szkoły/placówki
Imię, nazwisko, adres e-mail
i nr telefonu
nauczyciela/instruktora
Liczba uczestników

Czas potrzebny na przygotowanie
Repertuar – utwór związany z tematyką konkursu

Czas trwania

(tytuł utworów, autor muzyki i tekstu)
a)
b)
Potrzeby techniczne

 wokalny występ zespołu a’capella
TAK NIE
 wokalny występ zespołu z akompaniamentem
TAK NIE
 wokalny występ zespołu z podkładem CD
TAK NIE
Inne:………………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych i udział
Wyrażam zgodę na udział, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (w przypadku
osoby pełnoletniej) oraz wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją III Wojewódzkiego
Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „ Nad nami Orzeł Biały” zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis rodzica lub
pełnoletniego ucznia

