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Zespół Szkół nr 1 im. 
Związku Orła Białego 

w Dąbrowie Górniczej 



 

R E GUL A MI N  

 

 

CELE: 

- promocja najważniejszych osiągnięć artystycznych uczniów oraz zespołów 

szkolnych, 

- wymiana doświadczeń między uczestnikami amatorskiego ruchu artystycznego,  

- wyrabianie wrażliwości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży, 

- aktywizacja animatorów kultury w środowiskach szkolnych, 

- zachęcanie uczniów do występów, prezentacji swoich dokonań oraz 

reprezentowania swojej szkoły. 

 

ORGANIZATORZY: 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,  

Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej. 

 

PARTNERZY: 

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, 

Zespół Szkół Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej. 

Szkoła Tańca Marengo w Dąbrowie Górniczej.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie wszystkich dąbrowskich szkół. 

2. Ustala się następujące kategorie wiekowe (nie dotyczy konkursu tanecznego): 

a) Klasy I-III 

b) Klasy IV-VI 

c) Gimnazjum 

d) Szkoły ponadgimnazjalne. 

3. Uczniów biorących udział w Przeglądzie zgłaszają szkoły na załączonych kartach 

zgłoszeń. 

4. Przegląd składa się z następujących konkursów: 

- fotograficzny, 

- muzyczny, 

- taneczny, 

- plastyczny. 

5. Zgłoszenia w konkursach: muzycznym, tanecznym, fotograficznym,  

plastycznym przyjmowane są do 08.11.2013r.  

6. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Karty zgłoszeń w konkursach: tanecznym, muzycznym oraz fotograficznym 

należy dostarczyć do Centrum Sportu i Rekreacji  w Dąbrowie Górniczej przy   

ul. M. Konopnickiej 29 (dz. sportu) tel/fax. 32  261 21 05, sport@csir.pl.  

W konkursie plastycznym zgłoszenia oraz prace należy dostarczyć do Zespołu 

Szkół Plastycznych im. T. Kantora przy ul. Kosmonautów 8. 

8. Finał Przeglądu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie 

Miejskim w Dąbrowie Górniczej w sali sesyjnej w dniu 03.12.2013r.  

o godz. 13:00.  
9. Wybrani laureaci poszczególnych konkursów będą mieli możliwość wspólnego 

występu podczas VII Edycji Akcji Charytatywnej „Graj i Pomagaj” w Dąbrowie 

Górniczej w dniu 06.12.2013r. w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum”  przy  

Al. Róż 3.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

 

Zasady udziału w konkursie:  

 

- kartę zgłoszeń należy dostarczyć do 08.11.2013r., 

- konkurs odbywa się pod hasłem: „Moja sportowa i rekreacyjna Dąbrowa”, 

-  dopuszcza się tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika konkursu, 

- do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, 

-  każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników, 

-  jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

-  prace w formie odbitek fotograficznych w formacie 20 x 30 cm należy złożyć  

w  siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Konopnickiej 29 w Dziale Sportu  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 do dnia 20.11.2013r. Po tym terminie 

prace nie będą przyjmowane,  

-  do każdej odbitki należy dołączyć oryginał zdjęcia w formie cyfrowej i pełnej 

rozdzielczości, 

-  dopuszczalny format pliku: JPG, 

-  każda praca powinna być podpisana na odwrocie; należy podać:  tytuł pracy, imię, 

nazwisko i wiek autora, klasę, adres zamieszkania, nazwę i numer szkoły jaką 

reprezentuje,  

-  nie dopuszcza się do konkursu wydruków komputerowych oraz fotografii, w których 

dokonano ingerencji komputerowej ( np. fotomontaż, zmiana kolorów, retusz, itp.),   

-  uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że posiada do niej pełne 

prawa autorskie, 

-  składając pracę  do konkursu fotograficznego uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie i publikację fotografii na stronach internetowych oraz w innych 

mediach, 

- wraz ze zgłoszeniem, uczestnik dostarcza zgodę na udział jego pracy w wernisażu oraz 

licytacji, z której dochód zostanie przekazany dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej z dąbrowskich szkół podstawowych na dofinansowanie zielonych kolonii,  

- wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej  www.csir.pl  do dnia 22.11.2013r.  

 

 

Kryteria oceny: 

 

   - dobór tematu, 

   -  ogólny wyraz artystyczny, 

   - znajomość zasad kompozycji, 

   - oryginalne potraktowanie tematu, 

   - jakość techniczna fotografii. 
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KONKURS  MUZYCZNY 
 

Kategorie: 

 

1. Soliści wokaliści  

(solista z towarzyszeniem instrumentalisty lub  z nagraniem). 

2. Soliści instrumentaliści. 

3. Zespoły. 

 

Zasady udziału w konkursie: 

 

-  kartę zgłoszeń należy dostarczyć do 08.11.2013r., 

-  każdy wykonawca prezentuje 2 utwory w tym jeden o tematyce świąteczno - zimowej  

o łącznym czasie do 10 min,  

-  dopuszcza się korzystanie z podkładów muzycznych tylko na płytach CD Audio 

(podkłady w innych formatach np.: MP3 i MP4 nie będą przyjmowane), 

-  każda szkoła może zgłosić łącznie w danej kategorii wiekowej i kategorii muzycznej  

2 uczestników lub jeden zespół do kategorii zespoły (bez  ograniczenia ilości  osób  

w zespole), 

-  uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii, 

-  uczestnik powinien wykonywać utwory adekwatne do swojego wieku, 

-  przesłuchanie konkursowe odbędzie się 20.11.2013 o godz. 9:30 w Zespole Szkół 

Muzycznych im.  Michała Spisaka przy ul. Dąbskiego 17.  

 

Kryteria oceny: 

 

- ogólny wyraz artystyczny (dobór stroju do repertuaru), 

- strój estetyczny będzie dodatkowo punktowany, 

- wykonanie,  

- dobór repertuaru, 

- interpretacja, 

- dykcja,  

- aranżacje. 

Uwagi: 

 

-   w konkursie muzycznym, z uwagi na wyrównanie szans innych uczniów Zespół 

Szkół  Muzycznych nie  bierze udziału, 

- Szkoła Muzyczna zapewnia sprzęt: fortepian, odtwarzacz audio, nagłośnienie; pozostałe 

instrumenty i sprzęt uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONKURS  TANECZNY 

 

Zasady udziału w konkursie tanecznym: 

 

-   kartę zgłoszeń należy dostarczyć do 08.11.2013r., 

-  w konkursie mogą wziąć udział: soliści, pary lub duety taneczne, zespoły taneczne  

od 4 do 8 osób i powyżej 8 osób,  

-  każda szkoła może dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń w poniższych kategoriach, 

-  przesłuchanie konkursowe odbędzie się 18.11.2013r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół  

nr 1 przy ul. Konopnickiej 56. 

 

Kategorie:  

 

1. Soliści: 

Wiek: 

a) Klasy I-III 

b) Klasy IV-VI 

c) Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne 

 

 Styl taneczny: dowolny 

Czas: minimalny - 1 min.  

Czas maksymalny - 3 min. 

 

2. Pary lub duety taneczne:  

Wiek: 

a) Klasy I-III 

b) Klasy IV-VI 

c) Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne 

 

 Styl taneczny: dowolny 

Czas: minimalny - 1 min.  

Czas maksymalny - 3 min. 

 

3. Zespoły taneczne: 

 od 4 do 8 osób  

 powyżej 8 osób 

Wiek: 

a) Klasy I-III 

b) Klasy IV-VI 

c) Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne 

 

 Styl taneczny: dowolny 

Czas: minimalny - 1 min.  

Czas maksymalny - 3 min. 

 

Kryteria oceny: 

 

-   dobór muzyki, 

-   styl wykonania, 

-    technika, 



-   dobór strojów, 

-   wyraz artystyczny, 

-    choreografia. 

 

KONKURS  PLASTYCZNY 

 

Zasady ogólne konkursu plastycznego:  

  

-   kartę zgłoszeń należy dostarczyć do 08.11.2013r., 

-   konkurs odbywa się pod hasłem: ,,Barwy wyobraźni” 

-   konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

  a) I etap -  samodzielne wykonanie  prac i dostarczenie ich do 14.11.2013r. do 

 Zespołu Szkół Plastycznych; liczba uczestników dowolna; jedna osoba może 

 wykonać tylko jedną pracę. Wyniki z I etapu zostaną ogłoszone 15.11.2013r. na 

 stronie www.csir.pl oraz www.zsp.dabrowa.pl  

 b) II etap - uczniowie zakwalifikowani do II etapu wykonują prace samodzielnie  

 w dniu 19.11.2013 r. o godz. 11:30 w Zespole Szkół Plastycznych im.  

  T. Kantora w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kosmonautów 8,  

-     format prac od 210 x 297 mm (A4) do 300 x 400 mm, 

-   każdy uczestnik przynosi swoje materiały oraz przybory niezbędne do wykonania 

 pracy,  

-    prace powinny być podpisane na odwrocie w sposób czytelny, (imię i nazwisko    

   autora,  wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres szkoły),     

-     technika malarska, rysunkowa, collage, 

-    w konkursie plastycznym, z uwagi na wyrównanie szans innych uczniów Zespół 

  Szkół Plastycznych nie bierze udziału, 

-   wraz ze zgłoszeniem, uczestnik dostarcza zgodę na udział jego pracy w wernisażu 

  oraz licytacji, z której dochód zostanie przekazany dla uczniów z dąbrowskich szkół 

  podstawowych w trudnej sytuacji materialnej na dofinansowanie zielonych kolonii, 

 

Kryteria oceny: 

 

- zgodność z tematem, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- znajomość zasad kompozycji, 

- oryginalne potraktowanie tematu. 
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NAGRODY W KONKURSACH:  

- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe, statuetki,  

-  wernisaż prac  plastycznych i fotografii  podczas VII edycji akcji  charytatywnej „Graj 

 i Pomagaj” 

- każdy opiekun oraz uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w akcji. 

 

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować do: 

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 

sport@csir.pl  

Tel. 32 261 21 05 (dział sportu) 

Karta zgłoszeń, zgoda opiekunów, oświadczenie o autorstwie pracy,  regulamin – do pobrania 

na stronie www.csir.pl i zs1dg.pl 

                                          ORGANIZATOR 

mailto:sport@csir.pl
http://www.csir.pl/
http://zs1dg.pl/

