Regulamin
Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznych
Dzieci i Młodzieży Szkolnej
ORGANIZATORZY

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
CELE
 Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Narodowego
Święta Niepodległości.
 Upamiętnienie ważnych dla Polski historycznych wydarzeń związanych z 80. rocznicą wybuchu
II Wojny Światowej oraz 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok.
 Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
 Rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego, zespołowego i chóralnego.
FORMA
 W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne oraz chóry działające przy szkołach
podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach muzycznych i placówkach wychowania
pozaszkolnego województwa podlaskiego.
 Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce patriotycznej.
 Na Przegląd zapraszamy solistów bądź zespoły wykonujące tzw. „patriotyczny rap” (rap
z przesłaniem), czyli utwory, w których wykonawcy-raperzy rymują o przywiązaniu do swojego domu,
osiedla, miasta i Ojczyzny. Mówią o przodkach, narodowych bohaterach, najważniejszych
wydarzeniach z historii Polski. Mogą to być teksty autorskie.
 Każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły lub 1 solistę i 1 zespół.
 Utwory mogą być wykonane a'cappella z akompaniamentem dowolnych instrumentów lub
z podkładem muzycznym (półplayback).
TERMIN I MIEJSCE
8 listopada 2019 roku, godz. 9.30, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79 A.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 Aby wziąć udział w Przeglądzie należy do dnia 28.10.2019 r. wypełnić elektroniczny formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl – zakładka „konkursy
muzyka”.
 Nagranie podkładu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.charuba@mdk.bialystok.pl
lub dostarczyć na płycie CD, pendrivie (osobiście lub pocztą) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Warszawska 79 A, 15-201 Białystok (pok. 5) do dnia 28.10.2019 r. W nazwie pliku proszę wpisać
imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz tytuł utworu.
KATEGORIE WIEKOWE
- uczniowie klas: I-III szkół podstawowych,
- uczniowie klas: IV-VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas: VII-VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 Koszty przejazdu uczestników ponosi instytucja delegująca.
 Organizatorzy zapewnią pianino, sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD/MP3.
 Przegląd jest otwarty dla publiczności.
 Harmonogram występów Przeglądu (zawierający imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię
i nazwisko opiekuna) zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz
przesłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna. Ponadto w dniu Przeglądu harmonogram
występów zostanie wywieszony przed salą widowiskową MDK w celach porządkowych.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).
Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną
dokumentację, umożliwiającą udział uczestnika w Przeglądzie (w tym: zgodę opiekunów prawnych
na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych uczestnika) oraz oświadcza,
że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku i nie zgłasza zastrzeżeń.
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uznaniem warunków
regulaminu Przeglądu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestnika i opiekuna oraz
ich wizerunków w materiałach dotyczących Przeglądu - w tym na stronie internetowej
www.mdk.bialystok.pl oraz w środkach masowego przekazu.
Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia
Przeglądu oraz publikowane w materiałach dotyczących Przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań1, w tym wizerunku
uczestnika i opiekuna, na stronie www.mdk.bialystok.pl i w środkach masowego przekazu w celach
promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki. W związku
z powyższym uczestnikom/autorom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona
na stronie www.mdk.bialystok.pl .
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Marek Charuba, Zuzanna Butkiewicz,
tel. 85 732 79 49, Dział Organizacji Imprez Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

z zaznaczeniem imienia i nazwiska wykonawcy

