
  REGULAMIN  

        SZKOLNEGO KONKURSU 

 ARTYSTYCZNEGO „Moja NIEPODLEGŁA”  

                                               (W TRYBIE ONLINE)                                                      
 

I. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa w  Krasiejowie 
e-mail: spkrasiejowpromocja@gmail.com 

II. CELE: 
1. Popularyzacja wśród uczniów twórczości muzyczno-plastycznej o tematyce 
patriotycznej. 
2.  Zwiększenie aktywności szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich 
wśród dzieci poprzez uczestnictwo w konkursie. 
3. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego i estetycznego oraz form 
wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych. 
4.Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wzmocnienie uczuć 
patriotycznych  
 

III. TERMIN i MIEJSCE FESTIWALU: 
1. ELIMINACJE KONKURSOWE – w terminie 9 - 11 listopada 2020 r. powołane przez 
organizatora jury zobaczy i odsłucha nadesłane przez uczestników zdjecia oraz pliki audio-
video z zapisem prezentacji konkursowej oraz wyłoni laureatów Festiwalu. 
2. OGŁOSZENIE LAUREATÓW FESTIWALU  - 12 listopada 2020 – organizator powiadomi 
laureatów. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
Konkurs składa się z dwóch kategorii: 
 
 

-wokalnej 
 W festiwalu mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba), rodziny (występujemy 
rodzinnie)  
1. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 
 

-szkoły podstawowe, klasy I – III, 
-szkoły podstawowe, klasy IV – VI, 
-szkoły podstawowe, klasy VII – VIII, 
 

2. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści 
patriotycznej. Wykonawca może śpiewać a'cappella, przy akompaniamencie własnym 
lub  może też korzystać z podkładów muzycznych (półplayback). 

 

 



 

 

-plastycznej 

Pracę  mogą wykonać uczniowie samodzielnie, bądż rodzinnie  
1. Uczestnicy wykonują prace z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 
 

-szkoły podstawowe, klasy I – III, 
-szkoły podstawowe, klasy IV – VI, 
-szkoły podstawowe, klasy VII – VIII, 
 

2.Temat Pracy 
 

Kreatywne wykonanie  flagi (autorski pomysł na wykonanie flagi)  

 

Format: dowolny 

 

Technika: dowolna- wydzieranka, naklejanka, praca przestrzenna, wykorzystanie recyklingu, 
itd. 
pracę, oznaczamy swoim logo lub inicjałem. 
 

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1.  Plik audio-video [dopuszczalne formaty: AVI lub MP4 (MPEG-4)] lub, oraz zdjęcie należy 
przesłać  drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do .9.11.2020 r.  na adres e-
mail: spkrasiejowpromocja.gmail.com   , lub wysłać poprzez stronę internetową 
https://wetransfer.com  
wraz z kartą zgłoszenia 

 

VII. JURY: 
1. W skład Jury wchodzą co najmniej dwie osoby powołane przez Organizatora. 
2. Decyzje Jury są ostateczne. 
 
 
VIII. NAGRODY: 
1.  I, II, III miejsce otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora. 

 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji           

i dokumentowania konkursu.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu. 

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Krasiejowie. Więcej o 

ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych,zdjeć, 

wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w internecie i prasie. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

https://wetransfer.com/


3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 


