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REGULAMIN 
XV KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ „ZDROJE 2014” 

 
 
ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 65 oraz Gimnazjum nr 23 przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9 
 
CELE KONKURSU:  

 Prezentacja i popularyzacja szant oraz piosenek żeglarskich. 

 Rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży. 

 Stworzenie możliwości konfrontacji dokonań twórczych. 

 Promocja działalności instruktorów, nauczycieli i uczniów. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być soliści i zespoły ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich do 20 osób w składzie. 

 Wykonawca (zespół) przygotowuje 2 utwory. 

 Akompaniament "na żywo" lub przygotowany na nośniku muzycznym (kaseta, płyta CD, mini disc). 
 Organizatorzy zapewniają nagłośnienie z obsługą. 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

zrzeszona w SKEM; 

 OCENA: 

 Jury  powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór 
repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 

 Jury oceniać będzie wykonawców w następujących kategoriach wiekowych: (SP -  kl.1-3, kl. 4-6 oraz 
gimnazja i szkoły średnie) z podziałem na solistów i zespoły. 

 

MIEJSCE I TERMIN: 

 Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 16 kwietnia 2014 r. drogą elektroniczną na adres 
1. fax.: 091 4 612 839,  
2. poczta: 77- 774 Szczecin  ul. Młodzieży Polskiej 9, 
3. email: szkola@zs1.szczecin.pl                                                    

(prosimy o terminowe zgłoszenia) 

 Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9 w dniu 26.04. 2014 r. (sobota) o godz. 10.00 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).  
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada. 

 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane  osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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ZGŁOSZENIE  

XV KONKURS PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ 
„ZDROJE 2014” 

 
Szkoła ………………………………………………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu:……………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
Kategoria wiekowa: 

 klasy O – III 

 klasy IV – VI 

 klasy gimnazjalne i szkoły średnie 
 

Tytuły piosenek ……………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Nauczyciel przygotowujący wykonawcę …………………………………………………….. 
 

……………………………………………… tel. kontaktowy ………………………………. 
 

Ilość uczestników: 
 

Dzieci - …………………………………………………………………………………………. 
 

Opiekunowie - ………………………………………………………………………………….. 
 

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, stojaki, itp.)…………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 


