
Regulamin II Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rokitkach, 

Listopad 2018

I. Cele Gminnego Konkursu Piosenki i pieśni Patriotycznej

1. Wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości 
artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

2. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy 
aktywności artystycznej.

3. Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej

4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.

5. Umacnianie świadomości narodowej.

6. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej 
Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

II. Organizatorzy

Organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest Zespół 
Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach. Konkurs został objęty 
patronatem  Wójta Gminy Chojnów. 

III. Tematyka

Tematem konkursu są piosenki i pieśni patriotyczne, wyrażające miłość do 
ojczystego kraju na przestrzeni wieków. 

IV. Termin oraz miejsce

Konkurs odbędzie się dnia 8 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym  im. Jana Pawła II w Rokitkach. 

Organizator poinformuje telefonicznie uczestników o godzinie rozpoczęcia 
konkursu. 

V. Kategorie konkursowe

     Wykonawcze:

A. Soliści

B. Zespoły wokalne ( od 2 do 8 osób)



C. Chóry

D. Zespoły wokalno- instrumentalne

W każdej z w/w kategorii ustala się kategorie wiekowe:

1.  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

2.  uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

VI. Warunki uczestnictwa

1. Każda szkoła biorąca  udział w konkursie może zaprezentować   dwa utwory 
w dowolnych  kategoriach wiekowych  i wykonawczych.

2. Każda szkoła może wytypować maksymalnie dwa podmioty wykonawcze.

3. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w karcie zgłoszenia piosenki lub pieśni 
powstałe w dowolnym okresie historycznym. 

4. Uczestnicy prezentują  utwory w języku polskim z podkładem muzycznym. 

5. Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentalny                   
( np. instrument klawiszowy, gitara) oraz nagranie na płycie CD.

VII. Zgłoszenia uczestników

1. Zgłoszenia wykonawców danej szkoły należy dokonać do dnia 31. 10. 2018 r.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą na kartach zgłoszeń ( w załączeniu), które 
należy dostarczyć do organizatora.

3. Do karty zgłoszenia należy dołączyć płytę CD z podkładem muzycznym, który 
będzie wykorzystany podczas występu oraz tekst wykonywanej piosenki.

VIII. Ocena

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny prezentacji uczestników uwzględniając 
kategorie wiekowe i wykonawcze.

2. Kryteria oceny:



 dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców

 oryginalność interpretacji

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

 ogólny wyraz artystyczny

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

IX. Nagrody

Dla wszystkich uczestników konkursu organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy, 
natomiast dla laureatów poszczególnych kategorii konkursowych – nagrody 
rzeczowe. 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

                                                    (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. KATEGORIA 

WIEKOWA  ( ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)

A. KL I-III

B. KL. IV-VIII

WYKONAWCZA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)

 Solista

 Zespół wokalny ( od 2 do 8 osób)

 Chór

 Zespół wokalno- instrumentalny

2. Imiona i nazwiska uczestników lub nazwa zespołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. PLACÓWKA  DELEGUJĄCA: ……………………….…………………………………………………………………………………

4. INSTRUKTOR/OPIEKUN: …………………………………………...…..………………...……………………………………….

 TELEFON KONTAKTOWY: 

……………………………………………………………………………………………………………



  E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………

5. TYTUŁ  UTWORU, AUTOR

………………………………………………………….………………………………………………

6. CZAS TRWANIA: …………………………….………………………….

* Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Festwalu i aaceptuję go.      

   * należy wypełnić x            

                                                                                                                                                                                     
……………………………..                                                                      ………………………………………….

       miejscowość i data podpis  


