I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej
„Śni mi się jakaś srebrna muzyka i słowa w posłusznym rytmie”
(Bułat Okudżawa)

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy zobowiązani
są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Odmowa akceptacji Regulaminu
jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie.

Organizator konkursu

I.

X

Liceum

Ogólnokształcące

im.

Królowej

Jadwigi

adres: ul. J.P. Woronicza 8, 02-625 Warszawa,
e-mail: liceum10@krolowka.pl, numer telefonu: 22 854-09-10.

II.

Cele konkursu



popularyzacja piosenki poetyckiej,



zwrócenie uwagi na znaczenie i piękno tekstów piosenek,



dbałość o piękno języka polskiego,



kształtowanie kultury żywego słowa,



uwrażliwienie na estetykę wykonania śpiewanych utworów,



doskonalenie dykcji,



promowanie młodych talentów.

III.

Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

IV.

Zasady uczestnictwa w konkursie

w

Warszawie

1. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców.
2. Uczestnikowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
3. W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety lub zespoły muzyczne liczące
maksymalnie do pięciu osób.
4. Uczestnicy prezentują po jednym utworze z gatunku poezji śpiewanej lub
piosenki opartej na tekście poetyckim.
5. Utwory muszą być prezentowane w języku polskim.
6. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
7. Wykonawcy mogą korzystać z własnego akompaniamentu (gitara, keyboard,
perkusja itp.), nagrania z podkładem muzycznym bez wokalu (playback
wykluczony!) lub przedstawić utwór a’capella.
8. X LO zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz pianino.
9. Wykonawcy sami dbają o oprawę artystyczną prezentowanego utworu
(choreografia, kostiumy itp.). Uczestnicy mogą dostarczyć (najpóźniej na próbę
generalną 21 listopada 2019 r. !) 1 slajd nawiązujący do treści wykonywanego
utworu.
10. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.

V.

Kryteria oceny

1. Jury Konkursu będzie zwracać szczególną uwagę na:


dobór repertuaru,



interpretację utworu,



dykcję,



muzykalność i warunki głosowe wykonawców,



formę prezentacji i ogólne wrażenie artystyczne.

2. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu.

VI.

Terminarz konkursu

1. Do 7 listopada 2019 r. należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy
wraz z wymaganymi (podpisanymi !) załącznikami:

a) osobiście lub listownie pod adresem: X LO im. Królowej Jadwigi,
ul. Woronicza 8,02-625 Warszawa z dopiskiem „I Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Poetyckiej”,
b) e-mailem: biblioteka@krolowka.pl (w tytule wiadomości: „I Międzyszkolny
Konkurs Piosenki Poetyckiej”).
2. Próba generalna dla wszystkich wykonawców odbędzie się 21 listopada 2019 r.
(czwartek) o godz. 15:00.
Przed próbą nastąpi losowanie kolejności wykonawców.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 listopada 2019 r. w budynku X LO
im. Królowej Jadwigi w Warszawie, przy ul. Woronicza 8. Godzina zostanie
podana 13 listopada 2019 r. po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń od Uczestników
Konkursu.
4. Wykonawcy powinni zgłosić się najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem
Konkursu.

VII.

Informacje dodatkowe

1. Podczas Konkursu wykonawcom z każdej z uczestniczących szkół może
towarzyszyć do trzech osób, za które odpowiedzialność ponosi nauczyciel lub
opiekun.
2. Uczestnicy ponoszą koszty podróży.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie,
po uprzednim powiadomieniu uczestników.
4. Wszystkie kwestie organizacyjno-techniczne należy zgłaszać Organizatorom
(e-mailem:

biblioteka@krolowka.pl,

w

tytule

wiadomości

wpisując

„I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej”).
5. Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne.
6. Informacje związane z Konkursem, regulamin, formularz zgłoszeniowy, załączniki
są dostępne na stronie internetowej www.krolowka.pl oraz pod numerami
telefonów: 22 854-09-10 ; 22 854-09-12.
7. Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania,
odbioru nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.



Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz
prawo ich poprawiania, także usunięcia.



Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i ich opiekunów jest
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi ul. Woronicza 8 02-625 w
Warszawie.



Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych
konkursu i promocji szkoły.



Przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów obejmować
będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres szkoły.



Uczestnikom konkursu i ich Opiekunom, którzy podają dane osobowe,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia
danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e)
wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.



Uczestnik konkursu i jego Opiekun zezwala na wykorzystanie jego imienia i
nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.



Dane Uczestników konkursu i ich Opiekunów nie będą udostępniane
przedmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami
prawa.



Dane Uczestników konkursu i ich Opiekunów będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.



Osoby małoletnie, by wziąć udział w Konkursie, powinny dołączyć pisemną
zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych.

Kalendarium
 7 listopada 2019 r. –
ostateczny termin zgłoszenia Uczestników

(dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami)
 13 listopada 2019 r. – podanie godziny rozpoczęcia Konkursu
 21 listopada 2019 r. – próba generalna w X LO, godz. 15:00
 28 listopada 2019 r. – Konkurs w X LO

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Organizatorzy

