Zapraszamy do uczestnictwa
w
VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Religijnej
„Zaśpiewajmy Panu ”
pod patronatem Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
w formie stacjonarnej

REGULAMIN
1.

Organizatorzy konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
ks. Robert Daszczuk – nauczyciel religii
p. Cezary Woch – nauczyciel muzyki
s. Monika Stręciwilk – nauczyciel religii
2. Cele konkursu:
•rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci
•ukazanie wychowawczej roli muzyki w pracy pedagogicznej z dziećmi
•prezentacja piosenki religijnej, rozwijanie umiejętności prezentacji
•poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych

3.

Termin:

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Międzyrzecu Podlaskim.
Kl. I -III - 10.00 - 12.00
Kl. IV - VI - 12.00 - 14.00
Kl. VII - VIII - 14.00 - 15.00
Organizatorzy zapewniają obiad dla uczestników konkursu.

4. Uczestnicy konkursu:

Do udziału zapraszamy solistów, uczniów szkół podstawowych klas I - VIII.
Kategorie wiekowe:
a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych
b) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
c) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

3.

Kryteria oceny:

•dobór repertuaru
•emisja głosu, intonacja
•sposób prezentacji utworu
•ogólne wrażenia artystyczne

4.

Przebieg konkursu:

Uczestnik konkursu (solista) może wykonać tylko jeden utwór acapella, z
półplybackiem (MP3) lub z akompaniamentem instrumentów. Piosenka może być
wykonana w jęzku polskim lub w języku obcym. Proszę podać tłumaczenie tekstu na
jez. polski. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut (max).
Podczas przesłuchań organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, fortepian,
komputer do odtwarzania Mp 3.
Piosenki będą oceniane przez Komisję Konkursową. Werdykt jury jest ostateczny i
niepodważalny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki.
Uczniowie, którzy zostaną nagrodzeni przez jury otrzymają dyplomy i nagrody
rzeczowe.

7. Zgłoszenia:
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, zgodę rodziców na udział i zgodę na
przetwarzanie danych prosimy przesłać do 15 mają 2022 roku włącznie na adres:
Zespół Placówek Oświatowych nr 2, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski: z
dopiskiem Konkurs Piosenki Religijnej; bądź na adres mailowy:
konkurspiosenkizp@gmail.com
Prosimy również o przesłanie na adres

mailowy podkładu muzycznego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel.: 669 – 295 –
376 - s. Monika Stręciwilk

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!
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