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X EDYCJA

REGULAMIN PRASKIEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie uczniów warszawskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

I. Cele konkursu:
• poznanie bogatej polskiej poezji patriotycznej, kształtowanie postaw patriotycznych
• budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury polskiej
• przybliżenie sylwetki generała Jakuba Jasińskiego – bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej
1794 i warszawskiej Pragi
• doskonalenie umiejętności recytatorskich, wokalnych i plastycznych
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

II. Kategorie konkursowe:
1. Konkurs recytatorski.
Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolny polski wiersz patriotyczny. Czas prezentacji
nie powinien przekroczyć 5 minut.
2. Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej.
Każdy uczestnik lub grupa wokalna przygotowuje pieśń lub piosenkę o tematyce
patriotycznej lub obywatelskiej. Do dyspozycji wykonawców jest pianino elektroniczne,
nagłośnienie oraz odtwarzacz CD. Utwory można wykonywać przy akompaniamencie
własnym, akompaniatora, zespołu towarzyszącego lub też z towarzyszeniem nagranych
podkładów.
2. Konkurs plastyczny.
Każdy uczestnik przygotowuje pracę plastyczną na temat:
Powstanie warszawskie oczami współczesnego odbiorcy.
w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż A4.

III. Kategorie wiekowe:
•

młodzież szkół gimnazjalnych

•

młodzież szkół ponadgimnazjalnych

IV. Terminarz:
1.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie do 4 listopada 2014 r.
na adres: LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, 03-838 Warszawa, ul. Grochowska 346/348.

2.

Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego i pieśni patriotycznej należy przesłać na karcie
zgłoszenia (w załączeniu lub do pobrania ze strony www.jasinski.edu.pl ) w terminie do
4 listopada 2014 r. na adres Liceum, FAXem (22/619-13-60) lub pocztą elektroniczną na
adres sekretariat@jasinski.edu.pl

3.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali teatralnej Liceum:
•

Konkurs recytatorski – w piątek, 14 listopada 2014 od godz. 12.00

•

Konkurs

wokalny

–

w

sobotę,

15

listopada

2014

od

godz.

1200

(o szczegółowym harmonogramie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni po
zamknięciu listy zgłoszeń).
4.

Uroczyste ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędzie się w czwartek, 20 listopada
2014 o godzinie 1200.

5.

Oceny

prezentacji

w

poszczególnych

konkursach

dokona

Jury powołane

przez

organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny.
6.

W każdym konkursie i kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

Konsultacji w zakresie tematyki konkursu, repertuaru lub wskazówek wykonawczych udziela Pan Ryszard
Jakubisiak, tel. 501-581-624

