REGULAMIN
KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ
z okazji 50-lecia Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem
„Wiatr i woda - żeglarska przygoda”
1. Organizator:
Organizatorem konkursu piosenki żeglarskiej „Wiatr i woda – żeglarska przygoda”
jest Klub Żeglarski „ODLEWNIK” Śrem, ul. Jeziorna 6,
63-100 Śrem, adres mailowy klub@odlewnik.pl

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół i organizacji młodzieżowych,
z terenu powiatu śremskiego.

3. Termin konkursu:
Przesłuchania Konkursowe odbędą się dnia 11 maja 2019 r.
Miejsce przesłuchania zostanie ustalone po zamknięciu listy uczestników.
Zgłoszenia należy przesłać na adres internetowy Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem
klub@odlewnik.pl lub zgłosić telefonicznie Koordynatorowi Konkursu
w terminie do dnia 13 kwietnia 2019 r.

4. Cele Konkursu:
- rozwijanie talentów i zainteresowań muzycznych uczniów,
- propagowanie kultury żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzacja piosenki żeglarskiej,
- zainteresowanie uczniów tematyką marynistyczną,
- zapoznanie dzieci i młodzieży z działalnością Klubu Żeglarskiego
„ODLEWNIK” Śrem,
- integrowanie pokoleń.

5. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
a) dyrektorzy szkół oraz opiekunowie, zainteresowani udziałem w Konkursie,
informują wychowanków o jego Regulaminie,
b) konkurs ma charakter przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni
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wykonawcy lub zespoły muzyczne,

c) uczestnicy występować będą w dwóch kategoriach:
- I kategoria – soliści,
- II kategoria – zespoły,
d) łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut,
e) uczestnicy wykonują wybraną przez siebie szantę lub piosenkę
o tematyce żeglarskiej,
f) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu
prezentacji utworów,
g) wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Przystani
Żeglarskiej KŻ Odlewnik w Śremie, ul. Jeziorna 6 w trakcie
Uroczystości z okazji 50-lecia działalności Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”,
h) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, dane
osobowe uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, organizacji młodzieżowej,
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) będą przetwarzane w celach promocyjnych
niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz .U. z 2018 r. , poz. 1000).

6. Kryteria oceny:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- umuzykalnienie,
- prezentacja muzyczna (kostiumy),
- pomysłowość,
- naturalna i przekonywująca interpretacja.

7. Przewidywane nagrody:
- nagrody rzeczowe, dyplomy, wyróżnienia, a dla najlepszych rejs po jeziorze.
- występ finałowy 8 czerwca 2019 roku przed zaproszonym Zespołem Szantowym
na Przystani Żeglarskiej w Śremie przy ul. Jeziornej 6 w trakcie Uroczystości
z okazji 50-lecia działalności KŻ „Odlewnik”.

8. Koordynator Konkursu:
Marek Królikowski, tel. 608808259
adres mailowy: skifel@poczta.onet.pl

Komandor KŻ „Odlewnik” w Śremie
Paweł Szymenderski
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