V Szkolny Festiwal ZAREZONUJ MOJĄ PASJĄ! – 2019
REGULAMIN

1. Dyrektor Hanna Sawicka, Rada Rodziców w Zespole Państwowych Szkól Muzycznych nr 4
w Warszawie, zwanym dalej Szkołą, oraz Fundacja „Muzyka-Talent-Pasja”, zwana dalej Fundacją,
ogłaszają V Szkolny Festiwal ZAREZONUJ MOJĄ PASJĄ!, zwany dalej Festiwalem, i deklarują
chęć jego kontynuowania w następnych lat (w cyklu raz na dwa lata).
2. Regulamin Festiwalu, zwany dalej Regulaminem, określa cele i zasady przeprowadzenia Festiwalu,
zasady uczestnictwa, a także sposób wyłaniania i nagradzania laureatów Festiwalu.
3. Fundatorami nagród są Rada Rodziców i Fundacja „Muzyka-Talent-Pasja”.
4. Koordynatorem Festiwalu ze strony Szkoły jest Wicedyrektor Barbara Janiczek.
5. Celem Festiwalu jest odkrywanie, promowanie i rozwijanie aktywnych zainteresowań i pasji uczniów
Szkoły w dowolnej dziedzinie naukowej, literackiej, artystycznej, kulturalnej lub sportowej,
wykraczających poza główny przedmiot kształcenia w Szkole.
6. Uczestnikami Festiwalu mogą być wszyscy uczniowie Szkoły.
7. Aby wziąć udział w Festiwalu, należy przygotować nagranie audiowizualne prezentujące
zainteresowania/ pasję uczestnika.
8. Czas trwania prezentacji powinien wynosić od 1 do 3 minut.
9. Dopuszcza się prezentacje przygotowane zespołowo.
10. Zespół uczestników może w zgłoszeniu określić:
a) równy udział w przygotowaniu prezentacji wszystkich członków zespołu,
b) wskazać lidera i określić procentowo udział pozostałych członków zespołu,
- co będzie wpływało na proporcjonalną wysokość przyznanych nagród dla poszczególnych
członków zespołu.
11. Uczestnicy mogą korzystać z pomocy technicznej szkolnego operatora sprzętu audiowizualnego.
12. Nagranie prezentacji (CD lub inny nośnik audio-wideo), wraz z wypełnioną Kartą Uczestnictwa,
należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2019 roku
(wzór Karty w załączeniu).
13. Prezentacje uczestników Festiwalu oceni Jury w następującym składzie:


Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły – jako przewodniczący



2 nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły,



2 przedstawicieli Rady Rodziców,



2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wyłonionych w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu.

14. Jury dokona oceny uczestników na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu Pracy Jury,
który określi sposób, tryb i kryteria oceniania.
15. Prezentacje będą ocenione w dwóch następujących etapach:
I ETAP
a) na podstawie oceny złożonych prezentacji audiowizualnych Jury wyłoni od trzech do pięciu
finalistów Festiwalu;
b) ogłoszenie listy finalistów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu
21 czerwca 2019 r.
c) wszyscy finaliści otrzymują tytuł LAUREATA FESTIWALU.

II ETAP
a) Finaliści – Laureaci Festiwalu są zobowiązani do publicznej prezentacji tematu swoich
zainteresowań/pasji podczas Święta Szkoły, w wybranej przez siebie formie.
b) publiczna prezentacja II etapu nie może przekroczyć 10 minut;
16. Jury dokonuje wyboru zwycięzcy Festiwalu, który otrzymuje tytuł PASJONATA ROKU 2019.
17. PASJONAT ROKU 2019 oraz pozostali Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody w formie wirtualnych
czeków na zakup pomocy naukowych, materiałów, sprzętu, lub dofinansowania kursu zgodnego z
zainteresowaniami nagrodzonego (np. językowego, muzycznego, plastycznego, komputerowego itp.).
18. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na świadczenie pieniężne.
19. PASJONAT ROKU 2019 oraz Laureaci Festiwalu mają prawo wskazania rodzaju pomocy naukowych/
materiałów/sprzętu/kursu, o wartości nieprzekraczającej wysokości przyznanej nagrody. Jury zastrzega
sobie prawo zaopiniowania wyboru.
20. PASJONAT ROKU 2019 oraz pozostali Laureaci Festiwalu mają czas na zrealizowanie czeku, o którym
mowa w pkt. 17 do końca roku szkolnego 2019/ 20.
21. Fundatorzy dokonają zakupu nagród i przekażą je nagrodzonym. Dofinansowanie kursu, o którym
mowa w pkt 17, nastąpi w formie refundacji po okazaniu dowodu zapłaty za kurs.
22. Jury dokonuje podziału przeznaczonej na nagrody kwoty pomiędzy nagrodzonych uczestników.
23. Jury może przyznać wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, którzy nie zostali laureatami.
24. Dopuszcza się przyznanie nagród ufundowanych przez innych darczyńców. Nagrody takie powinny być
zgłoszone do Przewodniczącego Jury.
25. Podczas Święta Szkoły będzie przeprowadzone głosowanie publiczności, która przyzna NAGRODĘ
PUBLICZNOŚCI.

26. Warunkiem otrzymania nagrody przysługującej PASJONATOWI ROKU 2019 i Laureatom, jest udział
w publicznej prezentacji w II etapie podczas Święta Szkoły. Dotyczy to także uczniów, którzy w
międzyczasie ukończyli lub zmienili Szkołę, a w przypadku prezentacji zespołowej - wymagany jest
udział wszystkich członków zespołu.
27. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele
organizacyjne Festiwalu, oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego prezentacji festiwalowej w
celach promocyjnych .
28. Zgodę, o której mowa w pkt 27 zawiera Karta Zgłoszenia.
29. W przypadku uczestników niepełnoletnich, Kartę Zgłoszenia oraz zgodę, o której mowa w pkt 27,
podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia.
30. Triumfator i Laureaci Festiwalu nie mogą wystąpić w kolejnych dwóch edycjach Festiwalu, chyba że
prezentacja zainteresowań/pasji będzie dotyczyła innej dziedziny.

