Załącznik
do umowy
/2018
z ..…02.2018 r.

REGULAMIN
Gminnego Konkurs piosenki o Żołnierzach Wyklętych
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):
"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu... "
I. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Gmina Siechnice
II. Cele konkursu:
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2. Upowszechnianie wśród uczniów z terenu Gminy Siechnice wiedzy o żołnierzach Wojska
Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
5. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
7. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Podziemnego po
II wojnie światowej.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na zbieranie,
przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez
organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
5. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Siechnice.
6. Występy będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice, klasy: I – VI,
- uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice klasy VII i uczniowie gimnazjów.
7. Przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki patriotycznej związanej z pamięcią
o Żołnierzach Wyklętych i II Konspiracji.
8. Ocena występu zawierać będzie:
- jakość wykonania piosenki pod względem artystycznym i muzycznym,
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- aspekt historyczny – znacznie wyżej oceniane będą pieśni i piosenki wykonywane przez
Żołnierzy II Konspiracji, niżej pieśni patriotyczne z okresu 1944-1963, najniżej zaś pieśni i
piosenki współczesne,
- układ wykonawczy – wyżej oceniane będą zespoły muzyczne, niżej – soliści,
- układ strojów – wyższe oceny uzyskają wykonawcy w strojach z epoki, w tym w
szczególności w strojach Żołnierzy Niezłomnych.
9. Jeden uczestnik konkursu może wykonać wyłącznie jedną piosenkę.
IV. Harmonogram konkursu:
1. Uczestnicy powinni zgłosić się do konkursu w terminie do 27 lutego 2018 roku na adres:
konkurs@odraniemen.org
2. Konkurs odbędzie się w dniu 11 marca 2018 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w
Siechnicach. Planowane rozpoczęcie godz. 14:00 (Organizator poda ostateczną godzinę
rozpoczęcia konkursu na tydzień przed dniem konkursu).
V. Jury:
1. Jury konkursu będzie pięcioosobowe.
2. Do Jury konkursu będą zaproszeni: przedstawiciele organizatorów konkursu, przedstawiciele
rodziców i nauczycieli szkół z terenu Gminy Siechnice oraz przedstawiciel środowiska
artystycznego – muzyk Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. Nagrody:
1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznaje się nagrody za I, II i III miejsce.
2. Laureaci otrzymają nagrody finansowe:
- za zdobycie trzeciej nagrody – 300 złotych,
- za zdobycie drugiej nagrody – 450 złotych,
- za zdobycie pierwszej nagrody – 600 złotych.
3. Laureaci pierwszego miejsca w konkursach w obu kategoriach wiekowych wyjadą także
nieodpłatnie na Wileńszczyznę, w lipcu 2018 roku, w ramach projektu organizowanego przez
Stowarzyszenie Odra-Niemen.
4. Dla wszystkich laureatów konkursu oraz jego uczestników przewidziane są upominki
rzeczowe: książki związane z tematyką konkursu, gry planszowe, wpinki, wlepki i inne.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………….
na potrzeby organizacji „Konkursu piosenki o Żołnierzach Wyklętych” zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z poźn.
zmianami).

………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego)
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