
РЕГЛАМЕНТ 
ФЕСТИВАЛЮ ШКІЛЬНОЇ ПІСНІ ім. ЯРОСЛАВИ ПОПОВСЬКОЇ 

 

Стипендіальний фонд ім. Я. Поповської, Батьківська рада 
Перемиської Шашкевичівки, Комплекс загальноосвітніх шкіл № 

2 ім. М. Шашкевича, Об‘єднання українців у Польщі Відділ у 
Перемишлі запрошують учнів прийняти участь у Фестивалі 

шкільної пісні ім. Ярослави Поповської 
 

§ 1 
У Фестивалі шкільної пісні ім. Ярослави Поповської (дальше Фестиваль) можуть 
прийняти участь: діти «Садочка», «Нулівки», учні Шашкевичівки з усіх класів та учні 
пунктів навчання української мови у Підкарпатському воєводстві. 
 

§ 2 
1. Кожен учасник зобов‘язаний підготувати одну пісню. 
2. Пісня має бути виконана українською мовою. 
3. Учасник має виступати як соліст (соло).  
4. Пісні можна виконувати з фонограмою або в супроводі інструменту.  
5. Учасник може мати вчителя-опікуна. 

 
§ 3 

Надіслані записи оцінюватиме незалежне журі конкурсу у складі 3-4 осіб, призначене 
організаторами фестивалю;  

1. Організатори та журі промуватимуть авторське виконання пісень. 

2. Організатори та журі будуть брати до уваги ось такі якості: добір репертуару та 
його складність, вокальні можливості голосу, загальне враження від виступу. 
 

§ 4 
Організатори встановили такі вікові категорії учасників конкурсу: 

1. діти «Садочка» і «Нулівки»; 
2. учні класів І - ІІІ; 
3. учні класів IV - VI; 
4. учні класів VII–VIII  
5. ліцеїсти класів І - ІІІ; 

 

§ 5 
Інші вимоги, що стосуються проведення фестивалю онлайн: 

1. Фестиваль шкільної пісні «Моя улюблена пісня» проводиться інтернетним шляхом. 

Кожен учасник готує одну пісню українською мовою у формі фільму (наприклад, 
записаного за допомогою мобільного телефону) у популярному відеоформаті 
(наприклад MP4), максимальна тривалість запису - 5 хвилин. 
2. Запис повинен бути якісним, без перешкоджання зовнішніх звуків (таких як шум, 
гудіння, звук транспортних засобів, та голоси співмешканців, тощо).  
3. Конкурсний фільм слід знімати горизонтально                       та зі статичного кадру 
(стабільне зображення). 
4. Матеріал запису мусить складати один знятий фільм. Усі аудіовізуальні монтажі 
заборонені. 
5. Конкурсні фільми можуть записуватись лише в "домашніх умовах" загалом 

наявним обладнанням, наприклад телефоном, планшетом, камерою. 



6. Запис повинен містити силует особи, яка співає, стоїть центрально з відкритим 
обличчям зверненим до камери. 
7. Образ учасника, що співає, не повинен привертати уваги глядача - рекомендується 
скромний, акуратний одяг, найкраще гала-костюм, який обов’язує у школі, себто 
„сорочка вишиванка”. 
8. Заявки треба надсилати електронною поштою на адресу журі конкурсу: 
festywal.Popowska@gmail.com 

9. У разі великого файлу для передачі можна використовувати безкоштовну систему 
обміну файлами WeTransfer, або посилання через диск google. 

10. Разом із записом учасники надсилають обов’язково заявку учасника у вигляді скану 
або читабельної фотографії хорошої якості. 

 
§ 5 

Заявки та терміни: 

1. Надсилання відеозаписів з заявками учасників - до 20 грудня 2020 року. 

2. Оголошення результатів - не пізніше - 28 грудня 2020 року на веб-сайті 
www.szasz.edu.pl та www.oup.ukraina.com.pl  

 Особа, яка реєструє учасника, може бути батьком /опікуном, а у випадку дорослих 

- сам учасник. 
 Положення фестивалю, заявка учасника доступні за адресою: www.szaszk.edu.pl  

 

У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, зв'яжіться з нами: 

festywal.Popowska@gmail.com 

3. Відео з виступами учасників можуть бути опубліковані в інтернеті. 
 

Конкурс фінансується, зокрема, за рахунок гранту  
Міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках 

завдання "Діяльність осередків української культури у 2020 році" 
 
Konkurs jest dofinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w ramach zadania „Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2020 r.” 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Ukraińców w Polsce, ul. 
Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, NIP 524 10 15 276. tel. 22 67 99 677, e-mail: 
sekretariat@ukraina.com.pl   

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach  prawa,  tj.  
przeprowadzenie postępowania konkursowego. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie 
podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie postępowania konkursowego.  

3. W zakresie danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, klasa, nazwa i adres 
szkoły oraz wynik postępowania konkursowego, kategorię odbiorców stanowią odbiorcy 
publiczni.  

4. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 
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