17 sierpnia 2022 r.
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało…”
Adam Mickiewicz - Konrad Walenrod – Pieśń Wajdeloty

REGULAMIN
I MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„ŚPIEWAJMY O NASZEJ HISTORII”
1. Organizatorami Festiwalu są: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce i Parafialna
Szkoła Polska im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół polskich w metropolii Chicago.
3. Celem Festiwalu jest:
• kultywowanie pamięci o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy
Polski i ludzi, którzy walczyli o jej niepodległość
• wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez aktywność
artystyczną
• popularyzacja pieśni i piosenek o treściach patriotycznych
• zainteresowanie uczniów polskich szkół wspólnymi, ponadpokoleniowymi
spotkaniami muzycznymi
• umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich umiejętności muzycznych i
zdobycia doświadczeń estradowych
4. Uczestnicy Festiwalu:
• w Festiwalu mogą brać udział wyłącznie grupy wokalne lub wokalno –
instrumentalne, reprezentujące szkoły polskie,
• uczestnicy powinni być uczniami klas od 7 do 3 liceum
• wstępująca grupa powinna liczyć od 10 do 20 osób

uczestnicy konkursu mogą śpiewać wyłącznie po polsku, z akompaniamentem
instrumentalnym wykonywanym przez uczniów wchodzących w skład grupy,
mogą śpiewać a capella lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez
szkoły na USB
• nagrania z wykorzystaniem chóru lub innego śpiewu nie są dozwolone
• czas występu nie może być dłuższy niż 10 minut
• każda grupa uczestnicząca w Festiwalu prezentuje jeden z utworów
znajdujących się na liście pieśni przygotowanych przez organizatora
Kryteria oceny wykonywanych pieśni:
• znajomość tekstu przez wszystkich uczniów w grupie
• śpiew (intonacja, interpretacja, zaangażowanie)
• wrażenia artystyczne (stroje, choreografia, elementy interpretacji teatralnej
treści pieśni)
• akompaniament instrumentalny wykonywany przez uczniów
Nagrody:
• laureatów Festiwalu wyłoni niezależna Komisja Konkursowa
• wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne
upominki
• nagrodzone i wyróżnione grupy otrzymają dyplomy i nagrody finansowe
Uwagi końcowe:
• podczas trwania festiwalu opiekę nad uczestnikami sprawują opiekunowie
• uczestnicy i opiekunowie pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia we
własnym zakresie
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i nagrywania
festiwalu oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w lokalnej prasie,
radiu oraz w mediach społecznościowych
• zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu
• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
organizator
• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Terminarz Festiwalu:
• przyjmowanie zgłoszeń upływa 22 października 2022 roku
• szkoły zgłaszają grupy na przygotowanych przez organizatora KARTACH
ZGŁOSZEŃ.
• eliminacje Festiwalu odbędą się 5 listopada 2022 r. w Parafialnej Szkole
Polskiej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (adres: 3640 W. Wolfram St
Chicago IL 60618)
• każda zgłoszona grupa zostanie powiadomiona o godzinie, o której będzie
występować
• gala rozdania nagród planowana jest na 19 listopada 2022 r.
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