
 
 

 

Organizatorem konkursu jest Ostródzie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej JODŁY. Konkurs finansowany jest z Ministerstwa Spraw 
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Inneres und Verwaltung in Warschau sowie das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig. 

 

 
 

REGULAMIN 
XV KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ 

 
 
 
ORGANIZATOR  
Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej JODŁY 
ul. Herdera 7, 14-100 Ostróda  
Tel.: +48 89 646 70 21  
e-mail: tannen-ostroda@wp.pl  
FB: https://www.facebook.com/smn.JODLY.ostroda/  
 
Cele konkursu: 

1. Podniesienie poziomu artystycznego zespołów mniejszości niemieckiej oraz dzieci i 
młodzieży uczących się języka niemieckiego. 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej członków mniejszości niemieckiej. 
3. Popularyzacja języka niemieckiego i kultury niemieckiej wśród uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 
4. Integracja społeczna. 
5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku mniejszości niemieckiej w regionie. 
6. Upowszechnianie kultury niemieckiej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także 

poprawa kontaktów środowiskowych i narodowościowych. 
 

Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych członków mniejszości niemieckiej 
oraz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zainteresowanych niemiecką 
muzyką rozrywkową. Do Konkursu zapraszamy solistów, duety i zespoły. 
 

1. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe:  
a) Przedszkole i „zerówka” 3-6 lat  
b) Szkoły Podstawowe klasy I-III  
c) Szkoła Podstawowa klasy IV-VI  
d) Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII 
e) Szkoły Ponadpodstawowe 
f) Dorośli - osoby kierowane przez instytucje, placówki kulturalne, osoby zgłaszające swoje 

uczestnictwo indywidualnie. 
 

2. Kategorie artystyczne: 
a. Soliści 
b. Duety 
c. Zespoły. 

 
3. Formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną zgodą na użycie wizerunku oraz nagraniem 

video wykonywanego utworu należy przesłać na adres mailowy: xv.kpn2021@gmail.com  

a. Formularze zgłoszeniowe podpisują nauczyciele przygotowujący uczestników. 

b. Zgody na użycie wizerunku podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 

 
4. Każdy uczestnik przygotowuje nagranie video jednego utworu muzycznego: 

a. format mp4 lub nagranie video możliwe do odtworzenia w systemie Windows 10 
b. nagranie powinno być dobrej jakości ( tak, aby można było usłyszeć i muzykę i słowa) 
c. nagranie nie może zostać poddane obróbce technicznej lub innej modyfikacji 
d. możliwość użycia akompaniamentu własnego. 
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5. Kryteria oceny: 
a. Poprawność i wymowa w języku niemieckim 
b. Umuzykalnienie 
c. Czystość wykonywania utworów. 
d. Poczucie rytmu 
e. Interpretacja 
f. Stopień trudności utworu i dobór możliwości utworu do wieku 
g. Ogólne wrażenia artystyczne. 

 
6. JURY w składzie 3 osób: 

a. przewodniczący JURY 
b. 2 członków JURY. 

 
7. Nagrania przesyłamy: 

a. na adres mailowy: xv.kpn2021@gmail.com  
b. poprzez dysk internetowy: We Transfer 

 
8. NAGRODY 

a. Zarówno uczestnicy konkursu, jak także nauczyciele przygotowujący otrzymają za 
udział dyplom uczestnictwa/ podziękowanie oraz zestaw upominkowy. 

b. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Lista 
zwycięzców/ osób wyróżnionych oraz nagrania ich występów pojawią się na stronie 
internetowej https://www.zsnwim.eu/pl/ oraz profilu FB Ostródzkiego Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej JODŁY. 
 

10. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
 

11. Decyzja jury jest ostateczna.  
 

12. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

 
13. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt 

telefoniczny z koordynatorem konkursu +48 500-418-414 . 
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