REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu
Pieśni i Piosenki Patriotycznej

1. Organizator Konkursu - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i jest
częścią realizowanego od kilku lat projektu „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”.
Realizator konkursu – Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych
Szeregów
2. Cele konkursu
a) Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży przez różnorodne formy aktywności
artystycznej.
b) Wspieranie uzdolnionej muzycznie młodzieży.
c) Umożliwienie prezentacji umiejętności uczniów.
d) Utrwalanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski.
3. Uczestnicy
3.1 Konkurs skierowany jest do młodzieży, której szkoła w nazwie nosi imię Hymnu
Narodowego lub wybitnych postaci związanych z Hymnem. W przypadku szkół
warszawskich w konkursie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły. Organizatorzy wyodrębniają
dwie grupy wiekowe:
- gimnazjum
- szkoły ponadgimnazjalne
3.2 Każdą szkołę może reprezentować solista i duet
3.3 Uczestnicy powinni wykazywać zdolności artystyczne, zainteresowanie historią oraz
wyróżniać się nienagannym zachowaniem.
3.4 Od uczestników konkursu wymagana jest rekomendacja dyrektora szkoły, do której
uczęszczają, potwierdzająca ich predyspozycje do ewentualnego udziału w Rajdzie, który jest
nagrodą dla laureatów. Rekomendacja umieszczona jest w karcie zgłoszenia.
4. Zasady konkursu
4.1 Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór.
4.2 Soliści i duety występują z akompaniamentem na żywo.
4.3 Pieśni i piosenki mogą pochodzić ze wszystkich okresów historii Polski (w załączeniu
lista utworów do wyboru).
4.4 Kryteria oceny
a) dobór repertuaru,
b) muzykalność i warunki głosowe,
c) czystość wykonania,
d) wrażenia artystyczne.
5. Przebieg konkursu
5.1 Oceny wystąpień dokona jury powołane przez Burmistrza Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
5.2 Werdykt i podział nagród wśród laureatów należy do jury i jest zatwierdzany przez
Burmistrza Dzielnicy Targówek.

5.3 Laureaci konkursu o werdykcie zostaną powiadomieni e-mailem na adres szkoły oraz
uczestnika konkursu.
5.4 Ogłoszenie wyników nastąpi 4 marca 2014 r.
5.5 Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 24.01. 2014 r. za pośrednictwem poczty na adres
realizatora: Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
ul. Turmoncka 2
03-254 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gim144.waw.pl
5.6 Konkurs odbędzie się dnia 12.02.2014 r. w siedzibie Gimnazjum nr 144, ul. Turmoncka 2
5.7 Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.gim144.waw.pl w zakładce
konkursy
6. Nagrody
6.1 Nagrodą dla laureatów jest 14-dniowy VI Rajd Szlakiem Hymnu, który odbędzie się
w terminie 26 kwietnia – 10 maja 2014 r.
Trasa Rajdu: Polska, Węgry, Serbia, Rumunia, Ukraina.
7. Dodatkowe informacje
7.1 Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku
wykonawców, ich imienia i nazwiska w lokalnej prasie oraz w Internecie.
7.3 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
regulaminu.
7.4 Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu.
8. Realizatorzy projektu
8.1 Realizator Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej – Gimnazjum
nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Małgorzata Ostrzyniewska e-mail:
ostrzyniewska@interia.pl, tel.: 501602613
8.2 Realizator VI Rajdu Szlakiem Hymnu – Dom Kultury „Zacisze”.
Informacji dotyczących Rajdu udziela Katarzyna Anuszewska wspolpraca@zacisze.waw.pl
tel. 22 679-84-69, 22 743-87-10. Wszystkie informacje znajdują się również na stronie
www.zacisze.waw.pl
9. Uwagi końcowe
9.1 Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu przez nadesłanie oświadczenia.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego,
oraz publikacji pracy”.
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania VI Rajdu Szlakiem Hymnu z przyczyn
niezależnych od niego.

