„(…)Ukochana moja ziemio…”
REJONOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ SZKÓŁ REJONU WILEŃSKIEGO
POŚWIĘCONY 80. ROCZNICY URODZIN ŚP. G ABRIELA J ANA MINCEWICZA
PT.“(...) UKOCHANA MOJA ZIEMIO ...“

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:  Samorząd Rejonu Wileńskiego Wydział Oświaty.
II. PATRONAT HONOROWY  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Pani Maria Rekść.
III. TERMIN FESTIWALU:  16 maja 2018 r., godz.10.00
IV. MIEJSCE FESTIWALU:  Niemenczyn – Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w
Niemenczynie.
V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
REJONOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ SZKÓŁ
REJONU WILEŃSKIEGO jest imprezą obejmującą szkoły ogólnokształcące rejonu
wileńskiego z polskim językiem nauczania.
Festiwal jest imprezą odbywającą się w ramach uroczystości
upamiętniających 80. rocznicę urodzin dr Gabriela Jana Mincewicza.
Do udziału w Festiwalu zapraszamy uczniów klas z 7-9 (I G).
Szkoła kieruje na festiwal 1 solistę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie repertuaru
odpowiadającego założeniom programowym.
Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA
(patrz załącznik).
CELE I ZADANIA:
- edukacja religijna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni,
utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści religijnej i
patriotycznej ukazujących piękno naszej Ojczyzny-Wileńszczyzny, zwyczaje i tradycje.
- kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
- przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych, zapomnianych już,
polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.
- poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni
religijnych i patriotycznych.
- upamiętnienie postaci dr Gabriela Jana Mincewicza.

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Uczestnicy konkursu wykonują DWA utwory w języku polskim (ew. łacińskim
w utworze religijnym), jeden o treści patriotycznej, drugi o tematyce maryjnej.
Ważne by utwory nie przekraczały czasu 3.00 min.
W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
- utwory tradycyjne, historyczne;
- utwory autorstwa dr Gabriela Jana Mincewicza;
- utwory znane, z nową, własną interpretacją.

Uczestnicy Festiwalu muszą być przygotowani do wspólnego wykonania
piosenki "Wileńszczyzny drogi kraj " do słów i muzyki Gabriela Jana Mincewicza, na
zakończenie Festiwalu (tekst oraz nuty w załączniku).
Prezentacja utworów może być wykonana z podkładem muzycznym (nagranie
na płycie CD w formacie AUDIO). Plik należy opisać: imię i nazwisko uczestnika, klasa,
tytuły utworów.mp3
Podkładem muzycznym może być także:
- akompaniament instrumentu, który uczestnicy Festiwalu zabezpieczają we własnym
zakresie (skrzypce, gitara i inne).
GŁÓWNE KRYTERIA OCENY:
dobór repertuaru;
treść i charakter utworów zgodny z założeniami regulaminu;
wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych
uczestników;
interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny;
muzykalność i warunki głosowe wykonawców oraz wartości artystyczne
muzyki.
Do oceny prezentacji konkursowych Festiwalu powołana zostanie przez
organizatorów Rada Artystyczna składające się z fachowców z dziedziny muzyki i religii.
W skład Rady Artystycznej Festiwalu wejdą min.:  Pani Wioletta Leonowicz 
Pani Alicja Rusiecka  Pan Jerzy Krupicewicz Pani Tatjana Kinderevičienė s.
Agnieszka.
Podstawą do sformułowania werdyktu przez Radę Artystyczną jest
wysłuchanie wszystkich uczestników zgłoszonych do konkursu.
Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji członków Rady
Artystycznej.
Decyzja Rady Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
VII. NAGRODY
1.Przyznane zostanie jedno Grand-prix. Wyłonieni zostaną również laureaci Festiwalu w
ilości do 10 wykonawców – zdecyduje o tym Rada Artystyczna Festiwalu.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie, oświetlenie oraz odtwarzacz audio CD.
2. Zgłoszenie zgodne z regulaminem na załączonych Kartach Zgłoszenia należy wysłać
na adres poczty elektronicznej wioleon@gmail.com do 11.05.2018 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w Internecie i prasie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i programie Festiwalu.
7. Wszelkich informacji udzieli: Janina Klimaszewska tel. (8 5) 275 1997, Wioletta
Leonowicz tel. kom. 86 52 11 713.
Kolejność prezentacji solistów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz program
Festiwalu zostanie opublikowany na stronie www.vrsa.lt najpóźniej w dniu 14 maja 2018r.
ZAPRASZAMY !

_______________________

