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Zapraszamy do udziału w „Powiatowym konkursie 

piosenki patriotycznej dla przedszkoli” – VII edycja 

w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień i od święta – 

jesień” 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Przedszkole nr 6 im. Marii Kownackiej w Żorach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci piosenki 

patriotycznej, wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce 

patriotycznej, kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy 

narodowej przy pomocy lokalnej, regionalnej i narodowej tradycji, 

wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego 

dziedzictwem kulturowym oraz wspierania wychowania 

patriotycznego młodego pokolenia.

Regulamin konkursu

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie:
Pieśni o charakterze patriotycznym, nawiązujące do historii Polski.
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Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest nieodpłatny. Przedszkola lub rada rodziców nie 

ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w konkursie.

2. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na trzy kategorie:

a) soliści 

b) duety

c) zespoły (do 8 osób)

3. Finaliści danej placówki mogą występować we wszystkich 

kategoriach. Finaliści mogą zaprezentować tylko jedną piosenkę.

4.  Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

Kryteria oceny:
1. Organizatorzy konkursu powołają jury, które oceni konkursowe 

prezentacje utworów. 

2. W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę następujące 
elementy występu:

a) dobór repertuaru

b) poziom wykonania

c) czystość brzmienia

d) interpretacja utworów

e) ogólne wrażenie artystyczne

3. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Forma przeprowadzenia konkursu:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
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a) wewnątrzprzedszkolny - jego celem jest wyłonienie 

finalisty/finalistów, którzy będą reprezentować przedszkole 

w drugim etapie,

b) powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni 

w pierwszym etapie.

2. Uwaga! Ze względu na sytuację związaną z covid-19 przesłuchania 

uczestników konkursu będą miały dwie formy zależne od sytuacji:

a) przesłuchania wyłonionych w pierwszym etapie finalistów 

odbędą się 25.10.2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, Żory, 

ul. Dolne Przedmieście 1,

b) jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia wyłonieni w pierwszym 

etapie finaliści zostaną poproszeni, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, o wysłanie na adres e-mail 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com   nagrania mp4 

z utworem konkursowym.

Załączniki:
1. Załączniki do pobrania na stronie CER 

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/   

a) Załącznik nr 1 do regulaminu (karta zgłoszenia)

b) Załącznik nr 2 do regulaminu (klauzula dotycząca konkursów)
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Zgłoszenie do konkursu:
1. Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) prosimy kierować do CER, 

Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 44-240 Żory-Osiny, ul. 

Szkolna 55 lub na e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com   

do 15 października 2021 roku.

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej 

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Miejsca nagrodzone w konkursie:
W konkursie nagradzane są: 

 miejsce I i prawo reprezentowania powiatu w konkursie 

wojewódzkim – indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który 

zdobędzie największą liczbę punktów.

 miejsce II – indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który uzyska 

drugi wynik pod względem ilości zdobytych punktów.

 miejsce III – indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który uzyska 

trzeci wynik pod względem ilości zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez 

finalistów/drużyny przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia: 
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.
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Postanowienia końcowe:
1. Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację 

fotograficzną i multimedialną imprezy, która będzie 

wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym 

projektu ŻSEK i CER w Żorach. Uczestnictwo w imprezie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć 

i materiałów multimedialnych. Zgłoszenie udziału w konkursie 

stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

Szczegółowych informacji udziela:
Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

e-mail:       centrumedukacjiregionalnej@gmail.com      
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