
Regulamin I Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

 

I. Organizator 

Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku. 

 

II. Cele Konkursu 

 wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej 

 popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej 

 doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci i młodzieży 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego 

 promocja i wsparcie młodych talentów 

 

III. Zakres i tematyka 

1. Tematem Konkursu są pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej. 

2. Za utwór patriotyczny uznaje się: 

 pieśń, która powstała w związku z wydarzeniem historycznym, 

 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i 

jej działalność, 

 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, 

 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 

 

IV. Uczestnicy i formuła konkursu 

1. Przegląd skierowany jest dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Górsku. 

2. Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach: 

 soliści, 

 zespoły. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni pisemnie na formularzu, 

który stanowi załącznik do regulaminu.  



Każdy uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z RODO (dołączona do formularza zgłoszeniowego). 

2. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór (długość trwania utworu nie może 

przekroczyć 5 minut).  

3. Uczestnicy przeglądu prezentują utwory instrumentalne, wokalne lub wokalno-

instrumentalne (w przypadku utworów wokalnych z tekstem wyłącznie w języku polskim).  

4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: akompaniament 

własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź nagranie instrumentalne 

na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3). Na dostarczonym nośniku 

powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające akompaniament do zgłoszonych 

utworów. 

 

VI. Zgłoszenia uczestników i terminy 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 października 2021 r. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.  

3. Zgłoszenie będzie nieważne w przypadku gdy:  

 nie będzie zawierało uzupełnionych dokumentów zgłoszeniowych 

 będzie niezgodne z wytycznymi niniejszego regulaminu 

 

VII. Wyniki konkursu 

1. Eliminacje konkursowe odbędą się we wtorek 9 listopada o godz. 17:00 w Centrum 

Edukacji Młodzieży, ul. Ks. Markiewicza 10, 87-134 Górsk. 

2. Oceny uczestników dokona jury w składzie: Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w 

Górsku – przewodniczący oraz nauczyciele szkoły – członkowie komisji.  

3. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody oraz wyróżnienia. 

3. Uroczysta gala wręczenia nagród odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi 

na obostrzenia dot. covid-19.  

 

 

VIII. Kryteria oceny wykonywanych utworów 

1. Komisja konkursowa dokona oceny występów uczestników 

uwzględniając następujące kryteria: 

• zgodność repertuaru z tematyką przeglądu, 

• interpretację, 



• muzykalność, warunki głosowe wykonawców, 

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), 

• ogólny wyraz artystyczny. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

IX. Nagrody 

1. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziano dyplomy oraz nagrody. 

2. W konkursie zostanie przyznana także Nagroda Publiczności: 

 aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie wypełnić wszystkie pola na karcie 

otrzymanej przed konkursem o Nagrodę Publiczności. 

 wypełniony kupon z wybranym wykonawcą należy wrzucić do urny, 

 możliwe jest oddanie tylko jednego głosu na wybranego wykonawcę,  

 na podstawie wszystkich oddanych kart zostaną obliczone głosy – Nagrodę 

Publiczności otrzyma wykonawca z najwyższą liczbą głosów. 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Osoby odpowiedzialne: Natalia Karolak, Michał Hajduczenia 


