Powiat Szczycieński
Miasto Szczytno
zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy – 7-8) ze Szczytna oraz średnich z terenu
Powiatu Szczycieńskiego do udziału
w V edycji „Powiatowego Konkursu Słowa i Dźwięku
pn. Żołnierze Wyklęci – Przywróćmy Ich Pamięci”
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):
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REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator Konkursu:
Powiat Szczycieński, Miasto Szczytno
II. Instytucje wspierające
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach
IV. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Ziemi Szczycieńskiej
(1 marca 2020r.).
2. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o polskich żołnierzach walczących o niepodległość
w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień
uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II
wojnie światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych
(piosenki i inne materiały muzyczne).
V. Termin i miejsce:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
- etap I: 21.02.2020r. – przesłuchania eliminacyjne w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie
(sala kameralna), wg planu:
- przesłuchania w kategorii utwór muzyczny,
- przesłuchania w kategorii utwór literacki,
- etap II: 1.03.2020r. – Koncert Galowy z udziałem finalistów wyłonionych w trakcie
eliminacji – sala widowiskowa w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zorganizowania Koncertu
Galowego oraz przesłuchań eliminacyjnych.
3. Biuro Konkursu: Fundacja Kreolia-Kraina Kreatywności Jerutki 81, 12-140 Świętajno oraz
ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno, tel. 604 801 551;
e-mail : kreolia@wp.pl;
www.fundacja-kreolia.mazury.pl
VI. Uczestnicy i kategorie:
1. Uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 – 8) z miasta Szczytno oraz
średnich z terenu Powiatu Szczycieńskiego.
2. W Koncercie Galowym, poza konkursem mogą również wystąpić dzieci i młodzież z Fundacji
na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i
Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach.
3. Zgłoszeń uczestników mogą dokonać jedynie szkoły podstawowe ze Szczytna oraz szkoły
średnie z terenu Powiatu Szczycieńskiego.
4. Dopuszcza się zgłoszenie:
a) w zakresie szkół podstawowych przez jedną placówkę max. 8 podmiotów w kategorii
„utwór muzyczny” oraz max. 4 podmiotów w kategorii „utwór literacki”,
b) w zakresie szkół średnich przez jedną placówkę max. 8 podmiotów w kategorii „utwór
muzyczny” oraz max. 4 podmiotów w kategorii „utwór literacki”
5. Każdy uczestnik przygotowuje jedną prezentację, w jednej z podanych kategorii:
– utwór muzyczny – piosenka lub utwór instrumentalny dotyczący polskiego podziemia
niepodległościowego – Żołnierzy Wyklętych w latach 1944 – 1963.
– czas trwania do 5 min. W kategorii utwór muzyczny przewiduje się dwie podkategorie
wykonawcze:
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1. Solista (dopuszcza się towarzyszenie 2 instrumentów muzycznych)
2. Zespół (do 5 osób). Duety zaliczane będą do kategorii – zespół (dopuszcza się
towarzyszenie 2 instrumentów muzycznych w ramach zespołu).
Dopuszcza się wykonanie piosenek a’capella, z półplayback-iem.
- utwór literacki – poezja lub proza o Żołnierzach Wyklętych (np. wiersz, esej lub
wspomnienia kombatanta) – czas trwania do 3 min. Dopuszcza się możliwość wykonania
utworu z towarzyszeniem 1 instrumentu muzycznego lub z podkładem muzycznym w postaci
półplaybacku.
6. W obu kategoriach dopuszcza się możliwość zaprezentowania materiału autorskiego, po
uprzednim zaznaczeniu tego faktu w Karcie zgłoszeniowej.
7. Dopuszcza się, aby ta sama osoba wystąpiła w każdej z kategorii, a w przypadku kategorii
utwór muzyczny w dwóch podkategoriach.
VII. Kryteria oceniania:
1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Obrady jury są tajne zaś
werdykt jest nieodwołalny.
2. Konkursowe jury oceniać będzie:
1.
poprawność merytoryczną – zgodność treści z prawdą historyczną o
Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i
przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2.
oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3.
poprawność językową.
4.
walory głosowe,
5.
dobór repertuaru,
6.
interpretację tekstu,
7.
umiejętność połączenia tekstu i muzyki,
8.
ogólny wyraz artystyczny
9.
aranżacje i nowe brzmienie.
3. Wyniki przesłuchań eliminacyjnych zostaną ogłoszone poprzez: wywieszenie w Miejskim
Domu Kultury w Szczytnie w dniu 21.02.2020r. listy osób zakwalifikowanych do Koncertu
Galowego oraz poprzez przesłanie informacji w formie maila na adresy zainteresowanych
placówek oświatowych.
VIII. Nagrody
1. Oddzielnie dla szkół podstawowych z miasta Szczytno oraz średnich z Powiatu
Szczycieńskiego w każdej kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które
będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi wręczonymi podczas Koncertu Galowego w dniu
1 marca 2020r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.
2. Jury ma prawo do przyznawania wyróżnień oraz Grand Prix. Decyzja jury jest ostateczna i
niepodważalna. Laureaci przesłuchań wystąpią w trakcie Galowego Koncertu pn. „Żołnierze
Wyklęci – Przywróćmy Ich Pamięci”, który odbędzie się w dniu 1 marca 2020r.
o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.
IX. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
2. Przesłanie lub dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego
w formacie mp3 do dnia 14.02.2020r. - osobiście/listownie na adres: Fundacja KreoliaKraina Kreatywności ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kreolia@wp.pl
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Jeżeli oba warunki nie zostaną spełnione uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do
udziału w konkursie.
4. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań zostaną powiadomione przez placówkę ich
zgłaszającą, po uprzednim przekazaniu przez Fundację Kreolia-Kraina Kreatywności
niezbędnych informacji, telefoniczne bądź za pośrednictwem e-mail najpóźniej do dnia
18.02.2020r.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje ich kolejność.
6. Organizator zapewnia podczas całego Konkursu niezbędny sprzęt nagłośnieniowy.
X. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Fundacja
Kreolia-Kraina Kreatywności.
2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przetwarzane w
celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c) doręczenia nagród.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania.
4. Uczestnik Przeglądu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku
jako uczestnik przeglądu i konkursu przez Organizatora.
XI. Uwagi końcowe
1. Materiały przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
2. W szczególnych przypadkach jury może zasugerować uczestnikowi zakwalifikowanemu do
finału Konkursu zmianę repertuaru.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiału zarejestrowanego
podczas Konkursu.
4. Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu.
5. Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
3.
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