Regulamin konkursu

§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. Integracja społeczności polonijnej i budowanie więzi międzypokoleniowej wśród
polaków mieszkających w Niemczech.
2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym.
3. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami Święta Flagi oraz
święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez łączenie wiedzy historycznej z
przeglądem twórczości patriotycznej.
4.

Promowanie obchodów świąt narodowych poza granicami Polski.
§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Przegląd twórczości patriotycznej: Konstytucja 3
Maja i Święto Flagi” jest stowarzyszenie Bildungszentrum zur Förderung der
polnischen Sprache, Kultur und Tradition St. Albertus e.V. z siedzibą przy ulicy
Wittenberger Str. 88, 01277 Drezno, Niemcy.
2. Współorganizatorem konkursu jest Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Szkoły Języka
i Kultury Polskiej w Dreźnie oraz Polska Misja Katolicka w Dreźnie.
3. Nagrody w konkursie współfinansowane są przez Ambasadę RP w Berlinie w ramach
dofinansowania

projektu:

Dofinasowanie

wydarzenia

„Przegląd

twórczości

patriotycznej: Konstytucja 3 Maja i Święto Flagi”.
4. Adres organizatora: Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur
und Tradition St. Albertus e.V., Wittenberger Str. 88, 01277 Dresden.
5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Dr. Sławomir Prucnal,
slawomir.prucnal@pmkdresden.de.
§3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Dreźnie
oraz Polonii mieszkającej w Saksonii.
2. Forma udziału w konkursie: recytacja, śpiew, taniec, utwór muzyczny prezentowany
na własnym instrumencie muzycznym oraz prace plastyczne (format A4 lub A3 lub
prace przestrzenne).
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3. Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach; (i) praca plastyczna oraz (ii) utwór z
podziałem na grupy wiekowe:
a. Grupa wiekowa: 3 – 7 lat
b. Grupa wiekowa: 8 – 14 lat
c. Grupa wiekowa: powyżej 15 lat.
4. Miejsce konkursu: Budynek szkoły St. Benno Gymnasium, Pillnitzer Str. 39, 01069
Dresden. Organizator zastrzega sobie możliwość zmainy lokalizacji przeprowadzenia
konkursu o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz informacja ta
zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
5. Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2022. Organizator zastrzega sobie możliwość
przesunięcia terminu konkursu ze względów objektywnych np. ograniczenia związane
z pandemią SARS-Cov-2.
6. Formularze zgłoszeniowe (załącznik Nr 1) należy dostarczyć do 17 kwietnia 2022 r
organizatorom konkursu drogą mailową slawomir.prucnal@pmkdresden.de, osobiście
lub pocztą na adres Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur
und Tradition St. Albertus e.V., Wittenberger Str. 88, 01277 Dresden lub przez
nauczycieli SJiKP.
7. Prace plastyczne należy dostarczyć organizatorom konkursu do 29 kwietnia 2022 r.
indywidualnie lub pocztą na adres Bildungszentrum zur Förderung der polnischen
Sprache, Kultur und Tradition St. Albertus e.V., Wittenberger Str. 88, 01277 Dresden,
lub osobiście do nauczyciela Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Dreźnie.
8. Uczestnicy konkursu odpowiadają za dostarczenie pracy plastycznej w terminie. Prace
dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
9. Rozpoczęcie konkurs planowane jest na godzinę 10:30.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną lub jeden utwór, w
przypadku utworów muzycznych możliwy jest udział zespołów. Uczestnicy mogą
śpiewać a’capella lub z podkładem muzycznym.
12. Tematyka konkursu dotyczy twórczości patriotycznej obejmującej okres w dziejach
Polski po XVIII w. z naciskiem na wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3
Maja oraz Świętem Flagi.
13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację
wizerunku uczestnika oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do realizacji
celów statutowych stowarzyszenia St. Albertus.
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14. Uczestnicy konkursu proszeni są o podanie na formularzu zgłoszeniowym wieku/daty
urodzin, ponadto prace plastyczne muszą być podpisane czytelnie.
15. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
https://www.pmkdresden.de/stowarzyszenie-sankt-albertus.html# w zakładce
„Szkoła/Aktualności szkoła/Konkursy”
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
17. Prace prezentowane w ramach konkursu przechodzą na własność stowarzyszenia St.
Albertus i mogą być wykorzystane do promocji szkoły oraz stowarzyszenia.
§4 Nagrody
1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową, ponadto w każdej
grupie wiekowej oraz kategoriach - prace plastyczne i utwory artystyczne, zostaną
przyznane nagrody główne.
2. Nagrody w konkursie „Przegląd twórczości patriotycznej: Konstytucja 3 Maja i
Święto Flagi” są współfinansowane przez Ambasadę RP w Berlinie w ramach oferty
współpracy projektowej na 2022 r. Dofinasowanie wydarzenia „Przegląd twórczości
patriotycznej: Konstytucja 3 Maja i Święto Flagi”
§5 Ocena utworów prezentowanych w konkursie
1. Utwory prezentowane w konkursie będą oceniane przez komisję konkursową.
2. Członkami komisji konkursowej będą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, zarządu
stowarzyszenia St. Albertus oraz Rady Rodziców.
3. Członkowie komisji nie mogą brać udziału w ocenie prac przedstawianych przez
własne dzieci.
4. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność utworu z tematyką konkursu (skala ocen 0-5)
- walory artystyczne (skala ocen0-5)
- stopień trudności wykonania (skala ocen 0-5).
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań oraz prezentacji
prac.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu zostaną rozdane nagrody główne oraz dyplomy.
8. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby nagród głównych w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
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§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Za kompletne zgłoszenie przyjmuje się dostarczenie poprawnie wypełnionego
załącznika 1.
4. Załącznik

1

jest

do

pobrania

ze

strony

https://www.pmkdresden.de/stowarzyszenie-sankt-albertus.html#

internetowej
w

zakładce

„Szkoła/Aktualności szkoła/Konkursy”.
5. Wypełniony załącznik 1 należy dostarczyć do organizatorów konkursu:
!

Online: slawomir.prucnal@pmkdresden.de,

!

Osobiście do biura stowarzyszenia St. Albertus przy Wittenberger Str.
88, 01277 Dresden

!

Pocztą na adres St. Albertus przy Wittenberger Str. 88, 01277 Dresden

!

lub osobiście do nauczyciela Szkoły Języka i Kultury Polskiej w
Dreźnie.

6. Zgłoszenia konkursowe muszą być dostarczone do 17 kwietnia 2022 r.
7. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w
regulaminie.
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