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R E G U L A M I N

Regulamin ogólny

Organizator:
Katarzyna Kucia
Anna Wojtowicz

1. PAPA jest konkursem jednoetapowym.
2. W prezentacjach biorą udział zespoły oraz indywidualni uczestnicy

będący uczniami Pozytywnej Szkoły Podstawowej
3. Przedział wiekowy uczestników to: 6 – 15 lat.
4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych, bez względu na

wykonaną technikę :
● 6-8lat
● 9-12lat
● 13-15lat

5. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w
regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych oraz przesłanie
karty zgłoszeniowej.

6. Karty zgłoszenia oraz regulaminy poszczególnych kategorii są dostępne
do pobrania na stronie szkoły, pod informacjami dotyczącymi konkursu.

7. PAPA odbędzie się  w dniu 22.06.2021r. o godz.10.00 – Rozpocznie się od
konkursu plastycznego w świetlicy czerwonej. O godz 11, w auli, odbędą
się pozostałe konfrontacje artystyczne. Do auli przychodzą wszyscy
uczestnicy, natomiast osoby, które będą chciały kibicować, mogą
połączyć sie online, pod podany wcześniej link.

8. Na zgłoszenia czekamy do dnia 18.06.2021r.
9. Zgłoszenia prosimy wysyłać na podane adresy mailowe:

- a.wojtowicz@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl
- k.kucia@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl

10. Ogłoszenie wyników :

Wyniki zostaną ogłoszone po obejrzeniu wszystkich prezentacji
artystycznych.

mailto:k.kucia@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl
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11. Osoby, które będą chciały kibicować swoim kolegom, koleżankom będą
mogły, o godzinie 11:00, połączyć się z podanym poniżej linkiem i oglądać
transmisję na żywo.

https://meet.google.com/pvx-tbff-thj

Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w
regulaminie.

Konfrontacje Plastyczne
1. Temat prac:

„ Świat wierszy”

2. Format prac:
A3 (29.7cm x 42 cm)

3. Technika :
- technika dowolna ( pastele, farby, ołówek, kredki itp.)

4. Przebieg konkursu:
Prace będą wykonywane w szkole, na podstawie wybranego przez siebie
wierszyka udostępnionego przez organizatora. Uczestnik otrzyma tekst
krótko przed rozpoczęciem konkursu.

5. Czas trwania:
Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10 i trwa 1.5 godz.

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się na auli po wszystkich występach
konkursowych.

Konfrontacje muzyczne

1. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut.
2. Uczestnicy mają obowiązek dostarczenia podkładów muzycznych,

zarejestrowanych na płycie CD lub pendrive (dobrej jakości) wraz z
kartą zgłoszeń do dnia 18.06 na podane wyżej adresy mailowe .

3. Przebieg konkursu :
Przegląd odbędzie się 22.06 w auli o godzinie 11. Każdy z uczestników
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zaprezentuje swój występ w ustalonej przez organizatorów kolejności.
Lista uczestników będzie wywieszona na drzwiach auli.

Konfrontacje taneczne

1. Czas prezentacji: max 6 min.
2. Jury oceniające zespoły taneczne będzie brało pod uwagę: dobór

repertuaru, opracowanie choreograficzne, pomysłowość, technikę tańca i
w zależności od poziomu zespołu ma prawo zmienić kryterium
oceniania.

3. Uczestnicy mogą występować tylko w jednej grupie tanecznej.
4. Uczestnicy mają obowiązek dostarczenia podkładów muzycznych,

zarejestrowanych na płycie CD lub pendrive (dobrej jakości) wraz z
kartą zgłoszeń do dnia 18.06 na podane wyżej adresy mailowe.

5. Przebieg konkursu :
Przegląd odbędzie się 22.06 w auli o godzinie 11. Każdy z uczestników
zaprezentuje swój występ w ustalonej przez organizatorów kolejności.
Lista uczestników będzie wywieszona na drzwiach auli

Inne Konfrontacje

1. Uczestnicy mogą zaprezentować inne swoje talenty (np. recytacje,
sztuczki sportowe).

2. Warunkiem uczestnictwa jest dokładne opisanie swojego występu w
karcie zgłoszeń oraz przesłanie utworu muzycznego (jeżeli jest on
potrzebny do występu).

3. Zgłoszenie należy wysłać do 18.06.
4. Czas prezentacji: max 6 min
5. Przebieg konkursu :

Przegląd odbędzie się 22.06 w auli o godzinie 11. Każdy z uczestników
zaprezentuje swój występ w ustalonej przez organizatorów kolejności.
Lista uczestników będzie wywieszona na drzwiach auli
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