I Szkolny Konkurs Pieśni Chrześcijańskiej
Michałowice 2019
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
p. Edyta Turowska i p. Alina Stencka
CELE KONKURSU:
- przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi;
- odkrywanie muzyki religijnej dla dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie sposoby jej
prezentacji i wyrażania wywołanych przez nią uczuć i doznań;
-prezentacja i promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej;
- popularyzacja znanych i mniej znanych pieśni chrześcijańskich, prezentacja nowych,
autorskich pieśni oraz starych w nowych aranżacjach
- rozwijanie zdolności wokalnych dzieci i młodzieży.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas
III gimnazjum.
2. TERMIN KONKURSU:
25 marca - 5 kwietnia 2019 r. – dokładny termin i godzina zostanie podana do wiadomości
po zliczeniu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. MIEJSCE KONKURSU:
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
4. ZASADY UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje jedną pieśń lub piosenkę o tematyce
religijnej, chrześcijańskiej.
Można śpiewać a capella lub z własnym akompaniamentem, ewentualnie do podkładu
zgranego na CD w formacie audio albo do podkładu zgranego na pendrive w formacie mp3.
Uczestnik śpiewający do playbacku (podkład + wokal) zostanie zdyskwalifikowany.
Wykonawcy prezentują utwory znane lub własne kompozycje.
5. WARUNKI KONKURSU:
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD i odtwarzacz
pendrive.
6. KATEGORIE KONKURSU:
a) wiekowa:
- uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej
- uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
- uczniowie klas VII -VIII SP oraz III Gimnazjum
b) wykonawcza:
- soliści
- zespoły wokalne
7. KRYTERIA OCENIANIA:
- Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
- Czystość intonacyjna.
- Znajomość tekstu pieśni lub piosenki.
- Ogólny wyraz artystyczny.
- Estetyczny i odpowiedni strój.

8. NAGRODY:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu
ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.
Laureaci konkursu zaproszeni zostaną do udziału w koncercie zorganizowanym w kościele
Parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach.
9. Kartkę ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
- imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
- wiek, klasę,
- tytuł piosenki,
- rodzaj akompaniamentu,
- zgodę Rodziców na udział dziecka w konkursie,
należy przekazać w terminie do dnia 22 marca 2019 r. (piątek) do koordynatorek:
p. Edyty Turowskiej lub p. Aliny Stenckiej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne
Szkoły.
4. Fundatorami nagród są: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Michałowicach
i Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach.
5. Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz
wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem do jego promocji m.in. na stronie szkoły.
Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

