
REGULAMIN 

KONKURSU WOKALNEGO online 

w ramach XIII Międzyszkolnego Miejsko -Gminnego Projektu Edukacyjnego 

poświęconego  św. Janowi Pawłowi II 

„Nie lękajcie się” 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorami konkursu są dyrekcja oraz nauczyciele  Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie pod patronatem 

Burmistrza Miasta Ozorkowa 

II. Cele konkursu: 

 popularyzowanie twórczości poświęconej patronowi szkoły                             

św. Janowi Pawłowi II  

 rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych  uczniów; 

 zainteresowanie  repertuarem muzycznym poświęconym osobie                     

św. Jana Pawła II 

 zachęcanie do prezentacji umiejętności uczniów 

III. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy 

Ozorków oraz ościennych gmin 

IV. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje  jeden utwór związany z tegorocznym 

tematem przewodnim  Projektu Edukacyjnego „Nie lękajcie się” lub z osobą            

św. Jana Pawła II 

   1.wykonanie utworu – a capella, - z podkładem muzycznym - z własnym 

akompaniamentem na instrumencie muzycznym                                                                                   

2.  nie dozwolone wykonania z playbacku.                                                                                 

3. Uczestnicy przesyłają na adres e-mail   bklauzesp2@gmail.com  nagranie audiowizualne              

( zawierające dźwięk i obraz) wykonanego przez siebie utworu.                                                      

4.W przesłanej wiadomości należy podać imię i  nazwisko oraz tytuł utworu                                     

5. Na  początku nagrania uczestnik przedstawia się, podaje tytuł wykonywanego utworu.               

6. Czas nagrania nie powinien przekraczać 5 minut.                                                                     

7. Film powinien być nagrany w układzie poziomym w dobrej rozdzielczości.                                     

W przypadku dużych plików w mailu należy wysłać link do pobrania nagrania.                    

8.Wraz z nagraniem lub linkiem do nagrania uczestnicy przesyłają również kartę 

zgłoszeniową (załącznik 1) oraz oświadczenie RODO dotyczące wyrażenia zgody wzięcia 

udziału w konkursie( załącznik 2)                                                                                        

9.Nagranie wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do dnia 13 maja2021 r.                          

10.Zgłoszenia przesyłane po terminie nie będą oceniane                                                       

11.Odebranie nagrania zostanie potwierdzone mailem zwrotnym                                                       
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12 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja  2021 r.                                                                 

13. Podsumowanie konkursu i lista laureatów będzie umieszczona na stronie 

https://www.sp2ozorkow.pl/Szkoła w dniu 18 maja 2021                                                                                           

14.Nagrody można będzie odebrać osobiście lub zostaną przekazane do delegującej placówki  

15. Przesłane przez uczestników  nagrania mogą być wykorzystane w prezentacji  na stronie 

organizatora. 

 V.   Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z:                                                                    

1. Posiadaniem praw autorskich do nagrania i udzieleniem zgody organizatorowi na 

wykorzystanie utworu na wskazanych w niniejszym regulaminie adresie                                         

2. Oświadczeniem, że przesłane nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich;                        

3. Wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie materiału audiowizualnego do celów 

promocyjnych;                                                                                                                                    

4. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z 

RODO. 

VI. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo  

ETAP I   - wewnątrzszkolny  

ETAP II  - międzyszkolny : po 5 prezentacji z każdej placówki wyłonionych z I 

etapu  

                                w kategoriach: 

 Klasy I – IV szkoły podstawowej 

 Klasy V-VIII szkoły podstawowej 

 Szkoły ponadpodstawowe 

 Osoby niepełnosprawne 

VII. Prezentacje oceniać będzie powołane  przez organizatorów JURY. 

VIII. Kryteria ocen: 

 dobór repertuaru stosownie do możliwości wykonawczych; 

 interpretacja i opanowanie pamięciowe tekstu; 

 poprawność wykonawcza 

 ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

 czas trwania utworu nie może przekroczyć 5 min.; 

IX   Zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych należy przesłać na załączonych 

formularzach razem z przesłanym nagraniem    do dnia 13 maja 2021 na adres email   

bklauzesp2@gmail.com 

Dodatkowych informacji udzieli:  p. Beata Klauze – bklauzesp2@gmail.com tel 600 378 498 
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