
REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

ADRESAT KONKURSU

Uczniowie klas IV – VIII z terenu Gminy Skawina

Zapraszamy uczniów, którzy nie uczęszczają do szkół i ognisk
muzycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

Pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca do wydarzeń
historycznych  
i polskich tradycji narodowych. 

CELE KONKURSU
 Wspieranie  wychowania  patriotycznego  młodzieży  poprzez  formy

aktywności artystycznej
 Poszerzenie znajomości  historii  i kultury polskiej  zawartej  w pieśniach

na przestrzeni dziejów
 Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, 

polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa 
Narodu

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 Promocja młodych talentów

STRUKTURA I ZASADY KONKURSU
 Szkołę  biorącą  udział  w  konkursie  może  reprezentować  maksymalnie

dwóch występujących niezależnie od siebie solistów 
 Podkładem muzycznym podczas przesłuchań może być: akompaniament

własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego nauczyciela bądź
nagranie  instrumentalne  na  nośniku  elektronicznym  audiofonicznym
(pendrive, CD, mp3) 

 Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 3 minut
 Podkładem muzycznym może być akompaniament: gitary, skrzypiec, itp.

lub nagranie                         na płycie CD z opisem utworu i informacją o
wykonawcy 

 Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki 
zawierające akompaniament do zgłoszonych utworów

 Niedopuszczalne jest wykonanie utworu z wykorzystaniem    chórów   lub
drugiego głosu

 Umiejętności gry na instrumentach nie będą brane pod uwagę podczas
oceny

 Organizatorzy zapewniają odtwarzacz oraz nagłośnienie



 Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i 
wykorzystania zarejestrowanego materiału

 Każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć do karty zgłoszenia tekst 
wykonywanego utworu

ZA UTWÓR PATRIOTYCZNY UZNAJE SIĘ 
 Pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny
 Piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
 Piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać 

historyczną
 Piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

JURY:

 W skład Jury wchodzą cztery osoby powołane przez organizatora
 Decyzje Jury są nieodwołalne

KRYTERIA OCENY:
Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:

 dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
 muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 ogólny wyraz artystyczny
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
 oryginalność interpretacji

W  przypadku  równego  podziału  głosów,  rozstrzyga  głos
przewodniczącego
 i jego decyzja jest ostateczna. 

NAGRODY:
 Grand Prix Festiwalu - nagroda rzeczowa, statuetka
 I, II, III miejsce - nagrody rzeczowe, statuetki
 Wyróżnienia – nagrody rzeczowe, dyplomy

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Do 5  listopada  2018r. roku  należy  przesłać  na  adres  organizatora

czytelnie  wypełnioną  kartę  zgłoszenia  oraz  zgodę  na  przetwarzanie
danych osobowych.  Można to  zrobić  faksem lub drogą elektroniczną.
Faks: 12 270 60 02, Email: spwielkiedrogi@vp.pl  
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

 Karta  zgłoszenia oraz  formularz  zgody do  pobrania  na  stronie
internetowej szkoły http:// http://szkola.wielkiedrogi.eu          

 Do  karty  zgłoszenia  należy  dołączyć  opisany  nośnik  z  nagranym
podkładem  muzycznym  oraz  czytelne  teksty  wykonywanych  utworów.

mailto:spwielkiedrogi@vp.pl
http://szkola.wielkiedrogi.eu/


Nośniki należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuł piosenki oraz imię i
nazwisko wykonawcy

UWAGI KOŃCOWE:
 Kolejność prezentacji  zakwalifikowanych na podstawie  kart  zgłoszenia

uczestników ustali organizator
 Zgłoszenie  uczestnictwa w Konkursie  jest  równoznaczne z  przyjęciem

warunków niniejszego regulaminu
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  wizerunku

wykonawców,  opiekunów  oraz  ich  imienia  i  nazwiska  w  Internecie  i
prasie

 Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  na  cele  przeglądu  oraz
fotografowanie  i  umieszczenie  zdjęć  na  stronach  WWW  oraz  w
materiałach promocyjnych i prasowych

 Uczestnicy  konkursu  oraz  ich  opiekunowie  pokrywają  we  własnym
zakresie koszty podróży

 Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie
 Sprawy,  które  nie  zostały  ujęte  w  regulaminie  oraz  sporne  decyzje,

rozstrzyga ostatecznie organizator    
 Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu

                                                                                                                          
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: 

 Renata Michalik -  renia_1@wp.pl
 Danuta Janecka - danutajanecka@wp.pl

Organizatorzy
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