
KONKURS NA PIOSENKĘ 
o projekcie 

Fascynujący Świat Nauki  i Technologii

Kiedy zgasną wszystkie światła
zostanie tylko muzyka…

§ 1
Przedmiotem konkursu jest polska piosenka dziecięca lub młodzieżowa nawiązująca do zajęć w  projekcie Fascynujący 
Świat Nauki i Technologii

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego, biorących udział w projekcie 
„Fascynujący Świat Nauki i Technologii” (dalej nazwany FŚNiT) i będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach:
Kategoria I: klasy I-III
Kategoria II:  Klasy IV-VI

§ 3

CELE KONKURSU:
a) wspieranie najzdolniejszych muzycznie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności  

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,

d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,

g) rozwijanie talentów estradowych,

h) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

§ 4

WARUNKI KONKURSU:
1.Wykonawcami utworu mogą być soliści lub zespoły składające się z maksymalnie 5 osób
2.Z każdej szkoły może zostać przesłany maksymalnie jeden utwór z danej kategorii wiekowej (w wyjątkowych 
sytuacjach organizatorzy dopuszczają możliwość większej ilości zgłoszeń)
3.Piosenka powinna składać się z 3-5 strof oraz refrenu i dotyczyć zajęć projektu FŚNiT, w których uczestniczyli 
uczniowie z danej szkoły
4.Utwór powinien trwać od 1 do 4 minut
5.Tekst piosenki powinien być w całości autorstwa uczniów.
6.Materiał nadesłany na konkurs powinien zawierać:

- tekst utworu (wydruk oraz w formie elektronicznej -dokument Microsoft Word)
- linię melodyczną w zapisie nutowym lub nagranie melodii
- utwór  w całości nagrany w formie mp3 lub wave



- nazwiska i imiona autorów utworu, nauczyciela/opiekuna oraz nazwę i adres szkoły
7.Utwór nie może zawierać treści kontrowersyjnych
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania z konkursu utworów zawierających treści 
kontrowersyjne 
9.Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonywane, publikowane ani nagradzane w innym konkursie
10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania utworów
konkursowych oraz do ich rozpowszechniania.

§ 5

HARMONOGRAM KONKURSU:
1.1. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, 45-
067 Opole; do dnia 6  listopada 2014 roku.
2.2. Wszystkie nadesłane utwory zostaną ocenione przez Jury konkursowe w terminie do 20 listopada 2014 roku
3.Autorzy wyróżnionych utworów  zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich piosenek podczas Mikołajkowego 
Festiwalu Fascynującej Piosenki  w dniu 4 grudnia 2014 r., w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w 
Opolu.

§ 6

KRYTERIA OCENY:
1. Utwory oceniane będą głównie pod kątem oryginalności oraz ich powiązania z  zajęciami projektowymi,
Jak również:

a) doboru repertuaru,
b) wartości wychowawczych,
c) ogólnego wyrazu artystycznego i zaangażowania: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,

2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbędzie się 21. 11. 2014r.. po wysłuchaniu wszystkich  nadesłanych 
utworów zakwalifikowanych uczestników.

3.Komisja Artystyczna (Jury) sporządza z posiedzenia protokół z listą wyróżnionych utworów oraz ich autorów,  który 
zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu: www.snit.rcre.opolskie.pl 

1.Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom 
prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu 
(Jury).

2.Oceny utworów oraz ich wykonania dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu- projektu FSNiT. 
Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do zmiany składu Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny 
niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Skład Komisji zostanie podany na stronie 
internetowej projektu w osobnym komunikacie.

§ 7

NAGRODY:
1. Wyróżnione utwory opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu – 
www.snit.rcre.opolskie.pl 
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

http://www.snit.recre.opolskie.pl/
http://www.snit.rcre.opolskie.pl/


§ 8

PRZESYŁKA:

Twórcy piosenek przesyłają je na adres: 45-593 Opole, ul. Dubois 36 lub osobiście do pok. 213, do dnia 6. 11. 2014r, 
dołączając do przesyłki następujące informacje:

1.imię i nazwisko autora/ -ów, wiek

2.kategoria wiekowa,

3.tel. kontaktowy, e-mail

4. imię i nazwisko opiekuna

5.nazwa i adres szkoły

6.oświadczenie następującej treści z własnoręcznym podpisem:

„Wyrażam zgodę na:

-  nieodpłatne publiczne  wykonanie  utworu mojego autorstwa w ramach  Mikołajkowego Festiwalu Fascynującej  
Piosenki, dokonanie jego nagrań audialnych lub audiowizualnych, a także nadanie drogą radiową i telewizyjną przez  
stację naziemną oraz drogą kablowa i satelitarną,

- na nieodpłatne wykorzystanie fragmentu lub całości utworu mojego autorstwa w ramach działalności promocyjnej  
Projektu FŚNiT lub RCRE w Opolu, które jest realizatorem projektu z zachowaniem pełnych praw autorskich.”

Podpis autora/-ów: Miejscowość,  dnia …………………………………………………………………

§ 9

ORGANIZATOR KONKURSU: 
Projekt POKL 9.1.2 „FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII”
Projekt  systemowy  w  ramach  Priorytetu  IX.  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach.  Działania  9.1. 
Wyrównywanie  szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych świadczonych w systemie  
oświaty. Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu, można kontaktować się z:
Agnieszka Garbacz; email: agarbacz@rcre.opolskie.pl  tel 77 404 75 92
Anna Patelska-Górna; email: apatelska@rcre.opolskie.pl, tel. 77 443 28 25
Tomasz Rosiński;  email: trosinski@rcre.opolskie.pl ,

mailto:trosinski@rcre.opolskie.pl
mailto:apatelska@rcre.opolskie.pl
mailto:agarbacz@rcre.opolskie.pl

