SZKOŁA PODSTAWOWA nr 149
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków
Tel. 12.654-45-23, 12.654-41-47 Faks 12.654-41-47; e-mail: sp149@edukonekt.pl

XIX FESTIWAL KULTURY SZKÓŁ DZIELNICY XI
rok szkolny 2019/2020

„Sztuka to moja pasja…”
MOTTO:

„ Podążaj za tym co Cię uszczęśliwia,
A wszechświat otworzy Ci drzwi, nawet gdyby wydawałoby
się, że wokół są same ściany.”
Joseph Campbell

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 149
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Bujaka 15
30 - 611 Kraków
Patronat:
Rada Dzielnicy XI

Tegoroczny Festiwal odbędzie się pod hasłem „SZTUKA TO MOJA PASJA…”
Jego celem jest:
 stworzenie uczniom możliwości twórczego działania, pobudzenie
i rozwijanie ich uzdolnień i talentów,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
 popularyzacja działalności artystycznej oraz jej walorów wychowawczych,
 stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć i dorobku artystycznego
dzieci i młodzieży krakowskich szkół podstawowych Dzielnicy XI,
 integracja dzieci i młodzieży krakowskich szkół Dzielnicy XI,
 intensyfikacja współpracy między krakowskimi szkołami Dzielnicy XI, wymiana
pomysłów i doświadczeń,
 promowanie sztuki filmowej wśród uczniów i inspirowanie młodzieży do
kreatywnego wykorzystania szeroko dostępnej technologii audio-video.
Uczestnicy – Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży krakowskich szkół
podstawowych Dzielnicy XI w następujących kategoriach wiekowych:
 kategoria I – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych,
 kategoria II – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych.
Szkoły podstawowe: klasy I – IV
1. Konkurs plastyczny „Sztuka to moja pasja…”
2. Konkurs recytatorski „Sztuka to moja pasja…”
3. Konkurs piosenki (w języku polskim lub obcym) „Sztuka to moja pasja…”
4. Konkurs taneczny „Sztuka to moja pasja…”
5. Konkurs małych form teatralnych (dopuszczone również w języku angielskim)
„Sztuka to moja pasja…”
Szkoły podstawowe klasy V – VIII
1. Konkurs plastyczny „Sztuka to moja pasja…”
2. Konkurs fotograficzny „Sztuka to moja pasja…”
3. Konkurs recytatorski „Sztuka to moja pasja…”
4. Konkurs poetycki „Sztuka to moja pasja…”
5. Konkurs piosenki (w języku polskim lub obcym) „Sztuka to moja pasja…”
6. Konkurs taneczny „Sztuka to moja pasja…”
7. Konkurs małych form teatralnych (dopuszczone również w języku angielskim)
„Sztuka to moja pasja…”
8. Konkurs filmów krótkometrażowych „Sztuka to moja pasja…”
Festiwal Kultury i jego konkursy – plastyczny, fotograficzny, recytatorski, poetycki,
piosenki, taneczny, małych form teatralnych oraz filmów krótkometrażowych, –
odbywać się będą w II etapach:

 etap szkolny,
 etap dzielnicowy.
W etapie szkolnym Festiwalu Kultury mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie
z poszczególnych szkół podstawowych.
W etapie dzielnicowym Festiwalu Kultury będą uczestniczyć tylko laureaci szkolnych
eliminacji (trzy pierwsze miejsca, bez miejsc ex aequo i wyróżnień).
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie dzielnicowym jest dostarczenie do
sekretariatu SP 149 w terminie określonym w harmonogramie niniejszego
regulaminu:
 karty zgłoszenia udziału szkoły – załącznik nr 1,
 protokołów konkursów Szkolnego Festiwalu Kultury,
 nagrodzonych prac.
Karty zgłoszeń i prace konkursowe prosimy nadsyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 149
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków
Kartę zgłoszenia szkoły
należy przesłać pocztą elektroniczną –
e-mail:sp149festiwal@gmail.com wpisując w tytule „FKS-kartazgłoszenia 2019” do
dnia 22 listopada 2019 r.
Informacje dotyczące XIX Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI dostępne są również
na stronie internetowej SP 149.
Jury poszczególnych konkursów etapu dzielnicowego będą stanowili wybrani
nauczyciele z poszczególnych szkół biorących udział w Festiwalu oraz zaproszeni
goście.
We wszystkich sprawach dotyczących udziału szkół w Festiwalu prosimy
o kontakt:
e-mail: sp149festiwal@gmail.com
nr telefonu SP 149: 126544523
Koordynatorzy Festiwalu:
Anna Kochanowska - Kapera - tel. 505331763
Magdalena Zienkiewicz - tel. 669941922

Harmonogram XIX Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI
Lp.
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2.

3.

Etapy XIX Festiwalu Kultury
Szkół Dzielnicy XI
Przeprowadzenie etapu
szkolnego Festiwalu

Terminy
Terminy konkursów
ustalane są przez
poszczególne szkoły.

Odpowiedzialni
Organizatorzy
Szkolnego Festiwalu
Kultury

Przesłanie e-mailem na
Do dnia 22 listopada Koordynatorzy
adres:sp149festiwal@gmail.com 2019 r.
Szkolnego Festiwalu
nazwisk osób, które pełnią
Kultury
funkcję koordynatorów
Festiwalu w Państwa szkołach,
wraz z danymi kontaktowymi
(e-mail lub numer telefonu).
Dostarczenie do sekretariatu SP
149:

Do dnia 29 lutego
2020 r.

Koordynatorzy
Szkolnego Festiwalu
Kultury

Koordynatorzy XIX
Festiwalu Kultury Szkół
Dzielnicy XI w SP 149

 listy nauczycieli, którzy
wezmą udział w pracach
komisji konkursowych etapu
dzielnicowego;
 protokołów poszczególnych
konkursów etapu szkolnego;
 prac laureatów konkursów:
plastycznego, poetyckiego,
fotograficznego.
4.

Zorganizowanie etapu
dzielnicowego Festiwalu.

16 – 27 marca
2020 r.

5.

Koncert finałowy
XVI Festiwalu Kultury Szkół
Dzielnicy XI w SP 149.

28 kwietnia 2020 r.
(wtorek)

Koordynatorzy XIX
Festiwalu Kultury Szkół
Dzielnicy XI w SP 149

Regulaminy konkursów
XIX Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI
„Sztuka to moja pasja…”
1. Konkurs plastyczny „Sztuka to moja pasja …”
Warunki uczestnictwa:
 samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką Festiwalu,
 prace wykonane techniką kolaż,
 format prac - A-4,
 prace oprawione w passe-partout,
 prace zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy),
zawierającą informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa
szkoły,
 uczestnik konkursu ma prawo złożyć jedną pracę.
Kryteria oceniania:
 twórcza pomysłowość i wyobraźnia
przedstawienia tematu,
 estetyka wykonania pracy,
 ogólne wrażenie artystyczne.

oraz

oryginalność

w

zakresie

2. Konkurs fotograficzny „Sztuka to moja pasja…”
Warunki uczestnictwa:
 złożenie fotografii czarno-białej lub kolorowej zgodnej z tematyką Festiwalu
(nie może zawierać treści obraźliwych),
 przyjmowane
będą
wyłącznie
zdjęcia
wykonane
w
formacie
13 cm. x 18 cm. naklejone na kartkę z bloku technicznego formatu A-4,
 zdjęcia muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę zawierającą informacje:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.
Kryteria oceniania:
 pomysłowość i oryginalność w zakresie ujęcia tematu,
 kompozycja,
 ogólne wrażenie artystyczne.

3. Konkurs recytatorski „Sztuka to moja pasja…”
Warunki uczestnictwa:
 przygotowanie recytacji dowolnego utworu literackiego (wiersz lub fragment
prozy) nawiązującego do tematyki Festiwalu,
 czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut,
Kryteria oceniania:
 dobór repertuaru,
 dykcja i interpretacja,
 kultura słowa,
 ogólny wyraz artystyczny (kostium i rekwizyty nie podnoszą oceny).
4. Konkurs poetycki „Sztuka to moja pasja…”
Warunki uczestnictwa:
 samodzielne stworzenie wiersza o dowolnej budowie związanego
z tematyką Festiwalu (wiersz nigdzie do tej pory niepublikowany
i nienagradzany),
 prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku
komputerowego formatu A-4 (każdy zgłoszony do konkursu wiersz należy
przesłać w czterech egzemplarzach),
 praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku
komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5
wiersza, marginesy 2,5),
 prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie
pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.
Kryteria oceniania:
 zgodność z tematem,
 dobór środków artystycznego wyrazu,
 oryginalność ujęcia tematu,
 wartość literacka.
5. Konkurs piosenki (w języku polskim lub obcym) „Sztuka to moja pasja…”
Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach:
 soliści,
 zespoły wokalne (max. do 10 osób).

Warunki uczestnictwa:
 zaprezentowanie jednego utworu związanego z tematyką Festiwalu (utwór nie
może zawierać wulgaryzmów i obraźliwych treści),
 maksymalny czas wykonania do 5 minut,
 występującym może towarzyszyć akompaniator lub podkład muzyczny - format
mp3 (wykonanie z playbacku jest niedopuszczalne).
Kryteria oceniania:
 dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów,
 poziom wykonania – umuzykalnienie (czystość, dykcja, interpretacja),
 prezencja muzyczna (kostiumy) i ogólny wyraz artystyczny.
6. Konkurs taneczny „Sztuka to moja pasja…”
Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach:
 soliści,
 zespoły taneczne (max. do 10 osób).
Warunki uczestnictwa:
 zaprezentowanie jednego układu tanecznego w dowolnej formie tanecznej
(dopuszczone są elementy gimnastyki artystycznej i akrobatyki),
 maksymalny czas wykonania do 5 minut,
 występującym może towarzyszyć akompaniator lub podkład muzyczny - format
mp3,
 uczestnik konkursu może być członkiem tylko jednego prezentującego się
zespołu lub wykonawcą solowym.
Kryteria oceniania:
 dobór repertuaru i technika wykonania,
 opracowanie choreograficzne, stopień trudności,
 harmonia ruchu, poprawność wykonania układu tanecznego,
 ogólny wyraz artystyczny.
7. Konkurs małych form teatralnych (dopuszczone również w języku angielskim)
„Sztuka to moja pasja…”
Warunki uczestnictwa:
 prezentacja jednej formy scenicznej (scenka dramatyczna, kabaret, pantomima
itp.),

 w konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły
(od 2 – 10 osób), jednak oceniani będą w jednej kategorii,
 czas trwania przedstawienia do 15 minut.
Kryteria oceniania:
 dobór repertuaru, związek z tematem Festiwalu,
 forma i pomysłowość wykonania,
 dykcja i interpretacja,
 jakość i profesjonalizm gry aktorskiej,
 dobór kostiumów i rekwizytów, scenografia,
 ogólne wrażenie sceniczne.

8. Konkurs filmów krótkometrażowych „Sztuka to moja pasja…”
 w konkursie biorą udział uczniowie 5-8 klas szkół podstawowych,
 liczba osób biorących udział w projekcie jest dowolna, ale reżyseria,
scenariusz, zdjęcia i montaż muszą być autorstwa jednego z uczniów
podpisanego na zgłoszeniu pracy konkursowej,
 do konkursu można zgłosić krótkometrażowy film fabularny, dokumentalny lub
animowany,
 tematyka musi być zgodna z hasłem przewodnim Festiwalu,
 długość filmu zgłoszonego do konkursu nie może przekroczyć 5 minut,
 filmy konkursowe zapisujemy w formacie mp4, avi, mpeg, mpg; jako link do
pobrania filmu w najlepszej jakości na dysku Google lub nagrane na płycie
DVD,
 jeżeli filmy zawierają napisy, powinny być one wklejone w film, nie w osobnym
pliku,
 osoby biorące udział w filmach zgłaszanych do konkursu, wyrażają zgodę na
publiczną prezentację tych filmów w ramach Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy
XI,
 autor filmu oświadcza, że zgłoszenie filmu nie narusza majątkowych
i osobistych praw autorskich osób trzecich,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa
wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do konkursu,
 w przypadku wykorzystania w filmie muzyki autorzy filmu powinni zdobyć
zgodę jej twórców; fakt ten należy wymienić w napisach końcowych do filmu,
 jeżeli w filmie wykorzystano utwory na tzw. otwartej licencji (Creative
Commons, Public Domain), należy w napisach końcowych przy tytule i autorze

utworu dodać zapis „na licencji CC”, etc.; autorzy filmu są odpowiedzialni za
ewentualne naruszenie praw autorskich.
Kryteria oceniania:
 pomysłowość i oryginalność w zakresie ujęcia tematu,
 celowość wykorzystania technik w stosunku do poruszanego tematu,
 estetyka i kreatywność.

Załącznik nr 1

pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY
W XIX FESTIWALU KULTURY SZKÓŁ DZIELNICY XI
„Sztuka to moja pasja…”– rok szkolny 2019/2020
Po podpisaniu i podstemplowaniu „Kartę zgłoszenia…” należy przesłać pocztą elektroniczną
(załączając skan karty) na adres: sp149festiwal@gmail.com bądź doręczyć osobiście w godzinach
pracy sekretariatu Szkoły nr 149 do dnia 22 listopada 2019 r.

Pełna nazwa szkoły

Adres szkoły

Nr tel. szkoły
Nr fax. szkoły
Adres e-mail szkoły
Szkolny koordynator Festiwalu
/imię i nazwisko, tel., e-mail/

Oświadczamy, że akceptujemy regulaminy konkursów XIX FESTIWALU KULTURY
SZKÓŁ DZIELNICY XI „Sztuka to moja pasja...”
Szkolny koordynator Festiwalu

……………………………………
podpis

Dyrektor szkoły

……………………………………
podpis i pieczęć

