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Polska – moje miejsce, mój kraj
WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNY
GDAŃSK 2019

VI edycja
REGULAMIN KONKURSU

A. UWAGI OGÓLNE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów (solistów i zespołów) wszystkich typów szkół
w województwie pomorskim. Obejmuje przegląd piosenki patriotycznej.

Organizator
 Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku.

Patronat
 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Cele konkursu
 popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej, w tym
z okresu

strajków,

stanu

wojennego

i

czasu

poprzedzającego

narodziny

demokratycznej Polski,
 rozwijanie zainteresowań i pasji artystycznych,
 pobudzanie

do

twórczego

myślenia

i

niekonwencjonalnych

sposobów

przedstawiania tematyki patriotycznej,
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 zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej historią Polski XX wieku – tłem utworów
literackich i muzycznych,
 propagowanie postaw patriotycznych – aktywnych form ich wyrażania.

Tematyka konkursu
 wybrane utwory z przesłaniem patriotycznym, w tym utwory nawiązujące do stulecia

odzyskania niepodległości przez Polskę, wydarzeń z Sierpnia’80,
 twórczość, praca własna interpretująca pojęcie patriotyzmu i stulecie odzyskania

niepodległości przez Polskę.
.
Etapy konkursu:
I etap – szkolny
 każda placówka organizuje eliminacje, w wyniku których wyłania do następnego
etapu maksymalnie dwóch solistów lub dwa zespoły lub zespół i solistę,
 opiekun uczestników wypełnia kartę zgłoszeniową i przesyła faksem:
58 308 42 01, pocztą: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, p. 119, e-mailem:
oswiata@solidarnosc.gda.pl lub dostarcza osobiście do siedziby organizatora:
ul. Wały Piastowskie 24, p. 119 w godz. 9 – 16,
 warunkiem udziału w następnych etapach konkursu jest pisemne wyrażenie zgody
rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb konkursu,
 termin zgłoszenia uczestników konkursu do następnego etapu upływa z dniem
10 września 2019 r. W przypadku wysłania kart zgłoszeniowych pocztą decyduje
data stempla pocztowego.
II etap – kwalifikacja
 podstawą udziału w III etapie jest zakwalifikowanie uczestników przez organizatora
konkursu na podstawie kart zgłoszeniowych,
 do 11 października 2019 r. organizator umieści na swojej stronie internetowej
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata listę osób zakwalifikowanych do III etapu.
III etap – wojewódzki
 przewidywany termin przeprowadzenia konkursu – 12, 13 listopada 2019 r.,
 każdy solista i każdy zespół może wykonać maksymalnie 2 utwory,
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 jury po wokalnym zaprezentowaniu się wszystkich wykonawców dokona wyboru
laureatów i osób wyróżnionych.

B. ORGANIZACJA KONKURSU
 I etap organizuje i przeprowadza opiekun konkursu w placówce,
 II i III etap organizuje Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,
 uczestnikom III etapu udostępnia się odtwarzacz podkładu muzycznego i keyboard,
 organizatorzy umożliwią zainteresowanym uczestnikom konkursu zwiedzenie
historycznej

Sali

BHP

i

przejście

pod

Pomnik

Poległych

Stoczniowców

z przewodnikiem.

C. NAGRODY
 laureaci pierwszych miejsc w kategorii muzycznej otrzymają dyplomy i stypendia
NSZZ

„Solidarność”

ufundowane

przez

NSZZ

„Solidarność”

i pozyskanych

sponsorów,
 wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez NSZZ
„Solidarność” i pozyskanych sponsorów,
 w zależności od liczby wykonawców wyniki III etapu konkursu w kategorii muzycznej
zostaną ogłoszone najpóźniej 30 listopada 2019 r. na stronie internetowej
organizatora konkursu www.solidarnosc.gda.pl/oswiata,
 wyróżnieniami specjalnymi będzie propozycja występu podczas uroczystości
organizowanych przez NSZZ „Solidarność”.

W imieniu organizatorów zapraszają:

Anna Kocik

Wojciech Książek

zastępca przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 28 II 2019 r.
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