
REGULAMIN
1. Organizatorzy:
• Wójt Gminy Żyraków;
• Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
2. Miejsce i termin konkursu:
• Konkurs odbędzie się 21 października 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibieCentrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej;
• w tym dniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.
3. Cele Konkursu:
• propagowanie pieśni religijnej i patriotycznej, jako formy wierności wartościomchrześcijańskim i historii Ojczyzny;
• wspieranie wychowania patriotycznego i religijnego młodzieży, poprzez formy aktywnościartystycznej;
• pogłębienie ich miłości do Ojczyzny;• poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej, zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów;• przywrócenie pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni religijnychi patriotycznych;• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.
4. Zasady organizacyjne:
• uczestnicy Konkursu podzieleni są na trzy grupy wiekowe z podziałem na dwie kategorie(soliści i zespoły):
- uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
- uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;



- uczniowie szkół podstawowych z klas 7 - 8;
• każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednej pieśni o tematyce religijnejlub patriotycznej, dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy;• każda szkoła/placówka/osoba indywidualna może wytypować do konkursu dowolną liczbęosób;• długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min;• wykonywanie utworów może odbywać się:– a cappella;– przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy zgłoszeniu);– przy podkładzie muzycznym, odtwarzanym z nośnika CD (pendrive należy dostarczyć przedprzesłuchaniami);• odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych;• uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora;• decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne;• karty zgłoszeń należy przesłać listownie, mailowo, e-mail: promocja@ckip-zyrakow.org lubdostarczyć osobiście do Dworku w Żyrakowie, w terminie do 18 października 2021 r.
5. Kryteria oceny:
• dobór repertuaru;• znajomość tekstu i melodii;• muzykalność i warunki głosowe wykonawców;• intonacja, brzmienie i technika wokalna;• interpretacja utworów;• ogólny wyraz artystyczny.
6. Nagrody:Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Jury w każdej z kategorii wiekowejprzyzna - I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.
7. Zasady bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2:
• W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, obowiązującymi przepisami w tym m.in.z Rozporządzeniem RadyMinistrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawieustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanuepidemii oraz wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego wszyscyUczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
a) zachowywania minimum 1,5 m odstępu od innych. Wyłączeni z tego obowiązku są:- opiekunowie z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),- osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
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- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniuniepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogącesię samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.b) korzystania ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora (Uczestnicy konkursumają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku);c) przy wejściu i wyjściu na miejsce konkursu ustawiania się w kolejce z zachowaniem dystansuminimum 1,5 m od innej osoby;d) stosowania się do poleceń obsługi, służb informacyjnych i porządkowych oraz innych osóbwyznaczonych przez Organizatora dotyczących bezpieczeństwa;e) uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczki do czasu wzięcia udziału w konkursie.
• Organizator ma czas trwania Konkursu zapewnia:
a) środki do dezynfekcji rąk dla Uczestników wydarzenia;
b) wydzieloną strefę dla publiczności o powierzchni zapewniającej zachowanie dystansuminimum 1,5 m między Uczestnikami Konkursu.
• Maksymalna ilość osób mogących uczestniczyć w konkursie wynosi 150.Ilość uczestników ustalona jest zgodnie z podanymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwaw związku z koronawirusem. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Decyduje kolejność wejścia na teren imprezy.
• Udział w Konkursie jest jednoznacznym oświadczeniem uczestnika, że:
a) jego stan zdrowia jest dobry oraz nic nie wskazuje na zakażenie koronawirusa SARS-COV-2;b) nie jest zakażony koronawirusem SARS-COV-2;c) w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie oraz aktualnie nie przebywa nakwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;d) w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających Wydarzenie nie miał kontaktu z osobą zakażonąkoronawirusem SARS-COV-2 lub chorą na COVID-19;• W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału w Wydarzeniu u Uczestnika wystąpią objawyzakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub choroby COVID-19 zobowiązuje się onniezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy miejscowo służby sanitarne iepidemiologiczne pod nr tel. 14 6809370, a także Organizatora oraz podjąć niezbędne krokiwedług wskazań GIS dostępnych na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus.
• Każdy z uczestników zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w środki ochronyosobistej.
• Organizator Konkursu powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych lub deleguje konkretnegopracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur orazzgłoszenia wydarzenia do wyznaczonej osoby z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Koordynatorem konkursu jest Sylwia Muciek.
• Izolatorium zostało zorganizowane w Dworku w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej.



8. Informacje dodatkowe:• Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danychosobowych oraz prawa do publicznej prezentacji, poprzez wypełnienie odpowiednichformularzy.• W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożlwiających przeprowadzenie konkursu(lockdown) odbędzie się on w formie online. W tej sytuacji wszyscy uczestnicy zostanąpowiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


