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Regulamin 

Rezekneńskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Konkursu Piosenki Polskiej 

- Poezja śpiewana i muzyka popularna od lat 60. XX wieku po współczesność 

 

ORGANIZATOR 

 

1. Rezekneński Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Piosenki Polskiej jest organizowany 

przez Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne przy wsparciu finansowym 

Ambasady RP w Rydze. 

 

2. Konkurs odbędzie się w Domu Kultury Mniejszości Narodowych „Jorik” w Rezekne  

w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00. 

 

3. Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają od poniedziałku do piątku,  

w godz. 8:00-15:00 następujące osoby:  

- Bernadeta Geikina-Tolstova: tel. kom.: 261 416 58, e-mail: berna_geikina@inbox.lv, 

- Natalia Barcz: tel. kom.: 278 578 61, e-mail: natalia.barcz@orpeg.pl 

 

 

CELE KONKURSU 

              

      1. Celem Konkursu jest:  

 

             a) wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,  

             b) propagowanie polskiej kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,  

             c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,  

             d) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,  

             e) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy 

twórczej  

             w zakresie muzyki, 

             f) rozwijanie talentów estradowych,  

             g) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym, uczniowie lub 

absolwenci polskich szkół w systemie łotewskim z Dyneburga, Krasławy, Rezekne i 

Rygi: 

 

mailto:berna_geikina@inbox.lv
mailto:natalia.barcz@orpeg.pl
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a) kat. I  uczniowie w wieku 6-9 lat, 

b) kat. II uczniowie w wieku 10-13 lat, 

c) kat. III uczniowie w wieku 14-17 lat, 

d) kat. IV uczniowie w wieku 18-20 lat. 

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział soliści, solistki oraz zespoły wokalne.  

 

3. Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi Konkursu musi towarzyszyć opiekun (rodzic  

lub upoważniona przez niego osoba).  

 

4. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód 

tożsamości. 

 

ZAKRES PREZENTACJI 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna dwóch utworów muzycznych w wersji z 

akompaniamentem na żywo lub mechanicznym podkładem muzycznym (nośniki: 

półplayback na CD,  mp3). 

2. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów        

promujących używki.  

  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty Uczestnika (załącznik nr 1do 

niniejszego regulaminu) oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w 

niniejszym regulaminie.  

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, Karta Uczestnika musi zostać podpisana przez 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

3.Kartę Uczestnika należy dostarczyć osobiście lub listownie w terminie od dnia ogłoszenia 

konkursu do dnia 10 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu), na adres elektroniczny (w 

formie skanu) lub korespondencyjny:  

 

 

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne  

LV – 4600 Rezekne, Łotwa 

tel.: +371 64636680, fax: +371 64636680 

e-mail: poluvsk@rezekne.lv 

WWW: http://www.rezpvsk.lv/ 

 

 

z dopiskiem na kopercie „Rezekneński Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Piosenki Polskiej 

- Poezja śpiewana i muzyka popularna od lat 60. XX wieku po współczesność” 

 

mailto:poluvsk@rezekne.lv
http://www.rezpvsk.lv/
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4.Karta Uczestnika znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości e-mail. 

 

5.Dostarczenie Karty Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (robienie zdjęć i umieszczenie ich na 

WWW Szkoły, na FB Szkoły oraz na WWW szkół z Dyneburga, Krasławy i Rygi). 

 

 

ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH 

 

1.Prezentacje odbywać się będą z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. Porządek 

występów w danej kategorii zależeć będzie od kolejności zgłoszeń.  

 

2. Uczestnik Konkursu prezentuje w języku polskim dwa, dowolnie wybrane utwory 

muzyczne: jedną piosenkę z poezji śpiewanej oraz jedną piosenkę popularną, obie z okresu od 

lat 60. XX wieku po współczesność. Utwory należy przygotować w wersji: 

- z akompaniamentem na żywo lub  

- mechanicznym podkładem muzycznym bez ścieżki wokalnej (nośniki: półplayback na CD,   

mp3) lub akompaniatorem. Prezentacja dwóch utworów nie powinna być dłuższa niż 4 

minuty.  

 

3. Płyta CD z podkładem muzycznym musi zostać dostarczona do Organizatora w dniu 

wysłania Karty Uczestnika. Płyta powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko 

wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania nagrania. Organizator nie 

odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego.  

 

4.W skład jury wejdą nauczyciele muzyki z Państwowej Polskiej Szkoły Muzycznej w 

Rezekne (2 osoby) oraz jeden nauczyciel  każdej ze szkół polskich na Łotwe (4 osoby). 

 

5.Jury wyłoni najlepszych wykonawców i sporządzi protokół z listą laureatów.  

 

6.Jury konkursowe oceniać będzie:  

 

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) do wieku uczestnika,  

b) umiejętności wokalne,  

c) poziom interpretacji tekstu piosenki,  

 

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.  

 

7.W ramach Konkursu, podczas obrad jury, Organizator przewiduje wycieczkę dla 

uczestników  

(60 min.)  do Ambasady Łatgalskiej, Sali koncertowej GORS.. 
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8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu przesłuchań oraz 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz FB Państwowego Polskiego Gimnazjum w 

Rezekne. 

 

NAGRODY 

 

1.Organizator przewiduje następujące nagrody:  

 

a) Laureaci I-III miejsca – nagroda rzeczowa i dyplom (w każdej kategorii)  

b) Pozostali – dyplomy uczestnictwa 

 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

 

1. Organizator przy współpracy z Domem Kultury Mniejszości Narodowych „Jorik” 

zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyty CD, mp3, oraz 

oświetlenie.  

2. Uczestnicy będą mogli liczyć na zwrot kosztów dojazdu na Konkurs na podstawie faktury, 

wystawionej po zakończeniu imprezy.  

3.Projekt przewiduje w ramach podziękowań za pracę, wręczenie członkom jury oraz 

prowadzącemu warsztaty wokalne, kwiatów i dyplomów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

oraz informacje dot. Konkursu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.  

5. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzyga Organizator.  


