REGULAMIN INTERNETOWEGO
CHARYTATYWNEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ
„PRZYWRÓĆMY GODNOŚĆ ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM”
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

1. ORGANIZATOR: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. gen. Janusza
Głuchowskiego w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
2. OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Aniela Cyl - nauczycielka muzyki
Współpraca:
 Romana Cieślak – twórczość plastyczna
 Marzena Wesołowska – twórczość muzyczna
 Kinga Kwaśnik – twórczość poetycka
3.









CELE KONKURSU:
rozbudzanie uczuć patriotycznych
krzewienie wśród dzieci wrażliwości na muzykę, plastykę oraz poezję
promocja sztuki jako środka wyrazu artystycznego
popularyzacja polskiego dorobku muzycznego
budzenie inwencji twórczej
umacnianie więzi narodowych
kształtowanie w występujących dzieciach poczucia własnej wartości
zgromadzenie funduszy na działalność statutową Fundacji Łączka.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Przegląd organizowany jest w trzech kategoriach: muzycznej (soliści i zespoły),
plastycznej, poetyckiej. Uczestniczyć mogą uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną:
GRUPA 1 – dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i klasy 1,2 gimnazjum,
GRUPA 2 – młodzież klasa 3 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicza
szkoła zawodowa, przysposabiająca do pracy),
GRUPA 3 – wszyscy chętni poza konkurencją.
 Uczestnicy zgłaszają swój udział przesyłając prace od 01.06.2015 do
12.10.2015.
 Rozstrzygnięcie nastąpi 11.11.2015, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie
www.
 Prace będą zamieszczane na stronie www.soswbelchatow.pl/niezlomni
według kolejności nadesłania.
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,
który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w internecie.
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Zgłoszenie i przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) na potrzeby
przedmiotowego konkursu oraz zgodą na publikację w internecie.

5. PRACE PRZESYŁAMY WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ:
 Piosenki przesyłamy na adres:
mo@soswbelchatow.pl – nagranie mp3, zdjęcie Wykonawców
 Prace plastyczne przesyłamy na adres:
ci@soswbelchatow.pl – skan pracy, zdjęcie Wykonawcy
 Wiersze przesyłamy na adres:
kk@soswbelchatow.pl – nagranie mp3, zdjęcie Wykonawcy
6. JURY PRZEGLĄDU:
 Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
7.





KRYTERIA OCENY:
dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców
emisja, dykcja, intonacja,
estetyka wykonania pracy,
ogólny wyraz artystyczny.

8. NAGRODY:
Przegląd ma charakter charytatywny. Planuje się fundusze przeznaczone na
nagrody przekazać na rzecz Fundacji Łączka (http://www.fundacjalaczka.pl/ ) by
pomóc w poszukiwaniu informacji o miejscach pogrzebania ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH-NIEZŁOMNYCH. Każdy uczestnik i odwiedzający stronę Przeglądu
będzie miał możliwość udzielić indywidualnego wsparcia wpłacając dowolną
kwotę na konto Fundacji Łączka z dopiskiem „cele statutowe - Przegląd”.
Zwycięscy otrzymają dyplomy drogą internetową.
9. UWAGI KOŃCOWE:
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie!!!!
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