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CELE: 

 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tradycyjnych pieśni patriotycznych i nowych 

aranżacji. 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy 

artystyczne. 

 Propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej. 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

 Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 

 Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty.  

 

TERMINY: 

Prezentacje konkursowe odbędą się: 27.10.2022 r. (czwartek), rozpoczęcie - godz. 10
00

 

Sala kina „Halszka” ul. Dworcowa 7, 64-500 Szamotuły. Telefon: 61 29 20 031. 

Zgłoszenie uczestników do przeglądu (mail: sp2szamotuly@wp.pl )- do 14.10.2022 (piątek). 

 

KATEGORIE PRZEGLĄDU  

 solista  

 zespół  

 chór 

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA:  
1. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu 

szamotulskiego oraz miejscowości ościennych. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest: 

- zgłoszenie udziału szkoły w konkursie (mail na adres: sp2szamotuly@wp.pl )  

 do 14.10.2022 

- dostarczenie do dnia 20.10.2020r. następujących dokumentów: 

 karta zgłoszenia  

 zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

dziecka, 

 link do prezentacji występu uczestnika w formie filmu (maks. 5 min.) 

zamieszczonego np. na kanale YouTube z uwzględnieniem w podpisie nazwy 

Konkursu, imienia i nazwiska Uczestnika/nazwy zespołu, nazwy szkoły oraz tytułu 

wykonywanego utworu  lub dostarczenie nagrania filmowego na adres mailowy 

Organizatora sp2szamotuly@wp.pl 

3. Zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców prosimy przesyłać pod adres placówki:  

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej  

w Szamotułach ul. Piotra Skargi 2, 64-500 Szamotuły lub na skrzynkę e-mail:  

sp2szamotuly@wp.pl z dopiskiem: Zgłoszenie na X PPPP. 

 

4. Nagrania filmowe występów będą brane pod uwagę w przypadku zagrożenia epidemicznego 

lub wystąpienia innej sytuacji kryzysowej a także w przypadku wpłynięcia dużej ilości 

zgłoszeń. Decyzje o przeprowadzeniu eliminacji wstępnych w formie online będą 

przekazane szkołom do 21 października 2022 r., a lista wyłonionych przez Jury laureatów 

tego etapu wraz zaproszeniem do udziału w Koncercie Galowym będzie opublikowana na 

stronie szkoły do dnia 24 października 2022 r. lub przesłana drogą mailową do szkół. 

 

5. Każda szkoła może wytypować 2 uczestników (1 solista i 1 zespół lub 1 chór). 

mailto:sp2szamotuly@wp.pl
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6. W przeglądzie nie ma podziału na kategorie wiekowe. 

7. Za zespół wokalny uznajemy grupę liczącą od 2 do 6 osób. 

8. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór o treści patriotycznej w języku polskim. 

9. Prezentowany utwór może być wykonany a cappella lub z towarzyszeniem instrumentów. 

10. Dopuszcza się podkład muzyczny w postaci nagrania instrumentalnego lub akompania-

ment na dowolnym instrumencie w wykonaniu uczniów lub opiekuna.  

11. Nie dopuszcza się podkładu muzycznego z nagraniem chóru lub drugiego głosu. 

12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Koncertu Galowego. Występ 

laureatów będzie można obejrzeć na stronach szkoły: sp2szamotuly.pl oraz w serwisie 

internetowym YouTube. 

OCENA: 
1. Profesjonalne i obiektywne jury dokona oceny filmowych prezentacji uwzględniając 

kategorie: solista, zespół, chór. 

2. Głównymi kryteriami oceny występu są:  

 dobór repertuaru i poziom trudności utworu, 

 interpretacja: własna aranżacja, pomysł i oryginalne wykonanie, 

 poczucie rytmu,  

 czystość brzmienia linii melodycznej, 

 walory wokalne: barwa głosu, intonacja, emisja głosu, dykcja, 

 własny akompaniament w wykonaniu uczniów, 

 ogólny wyraz artystyczny: ruch, oprawa sceniczna, wrażenie artystyczne i estetyczne. 

 

NAGRODY: 
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom pamiątkowy. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane 

przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Szamotułach 

oraz instytucje patronujące przedsięwzięciu. 

 

UWAGI  DODATKOWE:  
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników. 

2. Nagrody dla laureatów oraz dyplomy zostaną wręczone podczas koncertu galowego. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki 

Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb 

działalności Organizatora. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz ustawy z 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych. 

4. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, lub innych sytuacjach kryzysowych, eliminacje 

finałowe i Koncert Galowy odbędą się w formie online. 

 

KONTAKT:  

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 

ul. Piotra Skargi 2 64-500 Szamotuły  

e-mail:  sp2szamotuly@wp.pl strona internetowa szkoły: http://sp2szamotuly.pl/ 

tel. 61 29 200 29, kom. 693 353 616. 

https://www.rmfclassic.pl/encyklopedia/a-cappella.html
http://sp2szamotuly.pl/
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