
Regulamin XV Konkursu Polskiej Piosenki Dziecięcej „Nad Morzem Nad Czarnym” 

zorganizowanego w ramach współpracy między Fundacją „Na ratunek” i Związkiem 

Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie 

 

1. Organizatorzy Konkursu 

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, Odessa, Ukraina 

Fundacja „Na ratunek”, Chełmiec, Polska 

Państwowy Uniwersytet Ekologiczny w Odessie, Odessa Ukraina 

 

2. Cele Konkursu 

- propagowanie polskiej kultury muzycznej wśród dzieci; 

- wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki; 

- promocja dziecięcej twórczości; 

- wspieranie i rozwój zainteresowań wokalnych u dzieci; 

- prezentowanie umiejętności wokalnych u dzieci. 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i 

młodzieży; 

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego; 

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży; 

- popularyzacja polskich piosenek; 

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w 

zakresie muzyki; 

- rozwijanie talentów estradowych; 

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

3. Termin i miejsce 

Państwowy Uniwersytet Ekologiczny w Odessie, ul. Lwowska, 15, 65-000 Odessa  

31 sierpnia – 2 września 

31 sierpnia – przyjazd uczestników, losowanie kolejności występów 

1 września – wycieczka i/albo warsztaty, Konkurs, nagrodzenie zwycięzców 

2 września – wyjazd uczestników  

 

4. Uczestnicy 

- dzieci i młodzież uczęszczające do organizacji polonijnych na Ukrainie. 

 

5. Kategorie wiekowe 

- dzieci w wieku 8-11 lat 

- młodzież w wieku 12-16 lat 

 

6. Warunki uczestnictwa 

- konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni 

wykonawcy; 

- każda organizacja polonijna powinna być zaprezentowana przez dwóch uczestników; 

- od każdej organizacji polonijnej z dwoma uczestnikami powinien przyjechać opiekun, który 

będzie niósł całkowitą odpowiedzialność za uczestników; 

- uczestnik wykonują wybrane przez siebie 2 utwory wyłącznie w języku polskim; 

- uczestnicy Konkursu śpiewają z podkładem muzycznym albo bez podkładu muzycznego; 

- ścieżka dźwiękowa powinna być wysłana na pocztę festiwal.org.od@gmail.com jako 

załącznik do 27 sierpnia 2018 roku; 

mailto:festiwal.org.od@gmail.com


- ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu;  

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i 

przesłanie jej na e-mail festiwal.org.od@gmail.com do 20 sierpnia albo do wyczerpania 

miejsc; 

- po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna 

nagrody i wyróżnienia; 

- udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji 

Konkursu. 

 

7. Kryteria oceniania oraz nagrody 

- organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie: 

1) walory głosowe 

2) muzykalność 

3) interpretację i osobowość sceniczną uczestnika 

4) poprawność wykonania – opanowanie pamięciowe utworu; 

- Jury ocenia występ uczestnika wg w/w kryteriów w skali od 1 do 5 punktów 

- dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe ; 

- każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

8. Koszty uczestnictwa w Konkursie 

- Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne 

 

9. Organizatorzy zapewniają 

- nocleg (31 sierpnia – 2 września); 

- wyżywienie, w tym 2 śniadania i 1 obiad; 

- zwrot kosztów podróży na podstawie biletów w wysokości do 300 UAH dla każdego z 

uczetników Konkursu i dla opiekuna; 

- bezpłatny udział we wszystkich imprezach przewidzianych programem Konkursu. 

 

10. Informacje końcowe: 

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o 

wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem. 

Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym. 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy p. Konstanty Zadorożny +380933954225 

(Viber), Swietłana Zajcewa-Wełykodna +380675196145/ +48788443332 (Viber). 

 

 

 

 

 


