REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ DLA DZIECI

§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu piosenki patriotycznej dla dzieci jest stowarzyszenie
Studenci dla Rzeczypospolitej – oddział w Łodzi.
2. Przez organizację konkursu rozumie się przyjmowanie zgłoszeń od uczestników
oraz przeprowadzenie konkursu w wyznaczonym terminie.

§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbędzie się 12 listopada 2017 r. roku w Łodzi w godzinach 13:00 – 16:00.
2. Celem Konkursu jest przybliżenie uczestnikom pieśni patriotycznych oraz
kształtowanie postawy obywatelskiej.
3. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez udostępniony formularz Google.
Do Konkursu można zgłaszać się pojedynczo, w duecie, bądź zespole trzy- lub
czteroosobowym.
4. Zespoły wybierają spośród swoich uczestników Lidera oraz nazwę, którą będą
posługiwać się w czasie Konkursu.
5. Każdy z uczestników lub każdy zespół wybiera odpowiednią piosenkę do
przygotowania i zaśpiewania.
6. Zadaniem uczestników Konkursu jest odśpiewanie wybranej przez siebie piosenki.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych - 6-9 lat oraz 10-13 lat.
7. Punktowane będą dwie kategorie:
a) wykonanie
b) charakteryzacja uczestników.
8. Uczestnicy będą oceniani przez powołane do tego celu Jury.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące
naruszyć porządek publiczny.
§ 3. Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie oraz rejestracja
uczestnika/uczestników.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Zgłoszenia będzie można dokonywać poprzez formularz Google.:
Zgłoszenia będziemy przyjmować do 8 listopada 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że w Konkursie może wziąć udział 10 Zespołów lub 40
uczestników . Limit jest wprowadzony ze względu na sprawny przebieg Konkursu.
4. Osób niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na udział w Konkursie. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć w dzień
Konkursu.
5. Poprzez rejestrację i udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w
uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
§ 4.Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Pamięci
Narodowej – oddział w Łodzi oraz Organizatorów Tygodnia Patriotycznego.

§ 5. Zakończenie Konkursu
1. Zakończenie Konkursu następuje wraz z zakończeniem występu ostatnich
uczestników.
2. W trakcie narad Jury odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez
uczestników oraz zgromadzonych gości.
3. Ogłoszenie wyników, rozdanie Certyfikatów uczestnictwa oraz nagród odbędzie
się niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, oraz
naradach Jury.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania drogą mailową Regulaminu Konkursu do
lidera Zespołu. Ponadto będzie on dostępny u Organizatorów oraz u Nauczycieli,
do których zostało skierowane zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania
Konkursu
z ważnych przyczyn.

