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Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H 

Szkoła Podstawowa  Nr 9  
im. kpt. Ŝ. w. K. O. Borchardta  w Rumi 

84 – 232 RUMIA, ul. Stoczniowców 6, tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307 
e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

 

 

Projekt edukacyjny  

Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

„Hej, żeglarzu” 

 

Regulamin konkursu „Piosenka marynarza” 

 
 

I.  Organizatorem projektu jest: 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

Adres: ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

            ul. Stoczniowców 6 

            84- 230 Rumia 

            tel./fax 058 671 29 17 

            e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

            http://www.rumia.edu.pl/SP9  

 

II.  Cele:  
 

              - prezentacja dorobku artystycznego wokalistów oraz zespołów; 

              - zdobywanie doświadczeń estradowych; 

              - wyłonienie talentów wokalnych; 

              - prezentacja i popularyzacja piosenki w języku polskim; 

              - wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich  umiejętności      

                wokalnych oraz dorobku artystycznego; 

              -  propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, 

              - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 

              - promocja i popularyzacja piosenek o tematyce morskiej, 

              - wymiana pomysłów i doświadczeń muzycznych wykonawców i opiekunów. 

 

III.  Zasięg: 
 

1. Konkurs jest propozycją dla Szkół Podstawowych noszących imię kpt. ż. w. K. O. Borchardta, ludzi 

związanych z pracą na morzu oraz kultywujących morskie tradycje. 

 
 

IV.  Kategorie wiekowe: 

 
–  uczniowie  klas I – III w kategoriach: solista  i zespół (od 2 do 6 osób), 

–  uczniowie klas IV – VI w kategorii solista i zespół (od 2 do 6 osób. 

 

V.  Repertuar oraz reguły konkursu: 

• Każdy z uczestników przygotowuje do wykonania w trakcie Przesłuchań Konkursowych jeden utwór o 

tematyce morskiej. Utwory wykonać można a cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z 

instrumentalnym podkładem muzycznym zarejestrowanym na nośniku CD bądź nośniku USB.  

            Uwaga:    instrumentalny  podkład   muzyczny  nie  może  zawierać  wokalnej   ścieżki    
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            dźwiękowej.  

• W Karcie Zgłoszenia należy podać wymagania techniczne dotyczące warunków sceny, sprzętu np. liczbę 

mikrofonów, itp.  

• Organizator nie zapewnia instrumentów. 

• Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia 

realizatorowi dźwięku przed występem płyty CD bądź nośnika USB z podkładem muzycznym.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej jakości dostarczonego materiału dźwiękowego.  

• Organizator zapewnia w czasie występu maksymalnie 4 mikrofony.  

• Do  konkursu    można   zgłosić jednego   solistę   bądź   jeden zespół  z   danej  kategorii  wiekowej. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Jury Konkursu zastrzega sobie  prawo do skrócenia  

w dowolnym momencie występu uczestników. 

 

VI.  Zgłoszenia: 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 07 marca  2015 r. (Karta Zgłoszenia w załączniku). 

Zgłoszenia należy kierować: 
 

tel./fax: +48(58)671-29-17, 671-83-07 

bądź  elektronicznie na adres e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

 

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można przesyłać elektronicznie na podany powyżej adres mailowy. 

 

VII. Termin konkursu:   

22 maja 2015 r. godz. 10.00, Dom Kultury SM „Janowo” Rumia, ul. Pomorska 11 

 

VIII.  Jury oceni: 
 

- dobór repertuaru; 

- warsztat wokalny; 

- ogólny wyraz artystyczny; 

- interpretację piosenki. 

 

IX.  Nagrody: 

O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury Festiwalu. Decyzja jury jest nieodwołalna. 

 

X. Uwagi końcowe: 

• Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani pobytu.  

• Uczestnicy przebywają w czasie trwania konkursu pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nich 

odpowiedzialność.  W przypadku nieobecności na rozstrzygnięciu konkursu, organizator zobowiązuje się do 

przesłania nagrody i dyplomu na swój koszt. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o uczestnikach 

konkursu. 

• Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez organizatorów w celach 

związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 

poz.883) 

• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.                                                                         
 

 

W załączeniu: 

Karta zgłoszenia 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

do ogólnopolskiego konkursu 

 „Piosenka marynarza” 

organizowanego  w ramach projektu edukacyjnego „Hej , Żeglarzu …” 

RUMIA 2014 

1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu: .......................................................................................................... 

2. Ilość osób występujących na scenie (w przypadku zespołu) 

..................................................................................................... 

3. Kategoria wiekowa (proszę zakreślić krzyżykiem) 

- I kategoria: uczniowie  klas I – III □ 

- II kategoria: uczniowie klas IV – VI □ 

 

4. Instytucja patronująca (nazwa szkoły, wraz z podaniem patrona szkoły, adres, województwo): 

.............................................................................................................................................................................. 

5. Repertuar: 

Tytuł i czas trwania wykonywanego utworu: 

.................................................................................................................................................... 

     6. Imię i nazwisko instruktora, numer kontaktowy: 

.................................................................................................................................................... 

7. Uwagi techniczne (liczba potrzebnych mikrofonów, rodzaj akompaniamentu itp.): 

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

8. Informacje o wykonawcy / zespole (np. imiona i nazwiska osób w zespole) : 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań wykonanych w czasie konkursu na 

różnych nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnicy konkursu, zgłaszając się do konkursu, 

zobowiązują się tym samym, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz 

fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na wykorzystywanie 

i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych informacji osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia. Potwierdzam znajomość regulaminu festiwalu i zobowiązuje się do przestrzegania 

ustaleń Organizatora.  

......................................................................... 

(data, podpis opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

.......................................                                                             ............................................. 

(data i miejscowość)                      (podpis uczestnika) 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .......................................................................... 

w konkursie piosenki  „Piosenka marynarza” w ramach projektu edukacyjnego „Hej , Żeglarzu…” 

Miejsce i data:  .....................................  

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna:  ................................................... 


