
WIELKOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ 

 „PIOSENKA MOŻE CZAS POKONAĆ” 

 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu i Fundacja Synagoga Nowa – 

Centrum Dialogu w Poznaniu 

 

Cele konkursu: 

1) Propagowanie dialogu międzykulturowego. 

2) Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską. 

3) Ożywianie aktywności muzycznej i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży. 

4) Wdrażanie do współzawodnictwa opartego na wzajemnym poszanowaniu i tolerancji. 

 

Zasady udziału w konkursie: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu województwa wielkopolskiego, ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). 

2) Konkurs jest przeznaczony dla solistów, którzy mogą wystąpić z własnym akompaniatorem lub 

podkładem muzycznym. 

3) Repertuar obejmuje piosenki żydowskie, napisane przez polskich twórców oraz zagraniczne, 

przetłumaczone na język polski (z wyłączeniem musicali). Piosenki winny być śpiewane w 

języku polskim. Uczestnik konkursu przygotowuje dwa utwory.  Pierwsza piosenka 

prezentowana jest w I etapie konkursu, druga w II etapie finałowym. Każdy z utworów nie 

powinien przekraczać 5 minut.  Lista przykładowych piosenek znajduje się na stronie szkoły 

www.zsepoznan.pl w zakładce „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. 

4) Uczestnik konkursu przesyła do dnia 31.12.2015 roku czytelnie wypełnione zgłoszenie  na 

adres mailowy organizatora: piosenka.zydowska@wp.pl  Zgłoszenie winno zawierać 

wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. (Karta zgłoszeniowa 

oraz oświadczenie znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu na stronie 

www.zsepoznan.pl)  

5) Podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą instytucji zgłaszającej płytę CD audio 

z ewentualnym podkładem muzycznym (bez chórków), w przypadku wykorzystania podkładu 

przygotowanego przez uczestnika, którą należy przesłać na adres organizatora: Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40 w terminie do 

31.12.2015 r. z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. 

6) Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/prawny opiekun lub placówka delegująca (np. szkoła). 

7) Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Etap I w dniu 8 stycznia 2016 roku 

-  odbywa się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, 

- kandydat wykonuje pierwszą piosenkę,  

- jury konkursowe wyłania dziesięciu kandydatów, przechodzących do finału. 

Etap II w dniu 11 marca 2016 roku   

- kandydat prezentuje drugą piosenkę, 

- jury wyłania laureata I, II, III miejsca, oraz dwóch uczestników wyróżnionych. 

8) Wyniki I etapu zostaną ogłoszone przez jury w dniu 8 stycznia 2016 r., po zakończeniu 

przesłuchań uczestników I etapu oraz opublikowane na stronie www.zsepoznan.pl, natomiast 

wyniki konkursu finałowego wraz z wręczeniem nagród odbędą się w dniu 11.03.2016 r.  
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Kryteria oceny: 

Powołane przez organizatorów jury, ocenia w etapie I i etapie II: 

1) techniczny poziom wykonania utworu, 

2) właściwy dobór piosenki, 

3) interpretację utworu, 

4) prezentację sceniczną.  

 

Nagrody i wyróżnienia: 

Powołane przez organizatorów jury przyznaje nagrody. Jury przysługuje prawo wyłącznego 

dysponowania pulą nagród. 

 

Postanowienia końcowe: 

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz pianino 

elektroniczne. 

2) Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub 

nauczyciel). 

3) Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca. 

4) Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów. 

5) Decyzje podjęte przez jury w I i II etapie są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na 

jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór załączony poniżej). 

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, 

materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z 

tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia. 

8) Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9) Zdobywca I miejsca nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

10) Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

11) W sprawach związanych z organizacją konkursu prosimy kontaktować się telefonicznie z 

Małgorzatą Maciejewska tel. 600-41-22-55, Joanną Koczorowską tel. 603-053-028 lub drogą 

mailową piosenka.zydowska@wp.pl 

 

                

 

 

 

 


