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KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

REGULAMIN 

 

I. Organizator konkursu:  Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie 

II. Termin konkursu:  15 listopada 2019r. godz. 9.00 

III. Kategorie wiekowe: 

- Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa: klasy I – III 

- Szkoła Podstawowa: klasy IV-VI 

- Szkoła Podstawowa: klasy VII-VIII oraz Gimnazjum 

- Szkoła średnia, 

- Seniorzy  60 lat i wzwyż  

IV. Cele konkursu: 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej; 

 Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań; 

 Przywrócenie Naszej zbiorowej pamięci  niektórych zapomnianych już polskich pieśni 

patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju; 

 Podniesienie świadomości narodowej: 

      a) wartości moralne 

      b) wartości duchowe 

      c) poczucie wartości jednostki; 

 Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny; 

 Podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku. 

 

 



 

V. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne oraz chóry. 

VI. Założenia programowe: 

 prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub a 

cappella; 

 podkładem muzycznym może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp.- 

nagranie na płycie CD lub pendrive dostarczony w dniu konkursu;  

 niedopuszczalne  jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu; 

 czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut; 

 przesłuchania odbywają się według wymienionych kategorii; 

 każda placówka patronująca, może zgłosić jeden podmiot wykonawczy do każdej 

kategorii wiekowej w tym zespoły;  

 zgłoszony podmiot wykonawczy może wystąpić tylko w jednej kategorii; 

 z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników konkursu będzie liczyć się kolejność zgłoszeń 

w poszczególnych kategoriach: 

- Przedszkole – 10 zgłoszeń 

- Szkoła Podstawowa: klasy I – III – 10 zgłoszeń 

- Szkoła Podstawowa: klasy IV-VI – 20 zgłoszeń 

- Szkoła Podstawowa: klasy VII-VIII oraz Gimnazjum – 10 zgłoszeń 

- Szkoła średnia – 10 zgłoszeń 

- Seniorzy  60 lat i wzwyż  - 10 zgłoszeń 

VII. Ocena: 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Kultury dokonuje oceny prezentacji 

Konkursu Piosenki Patriotycznej, biorąc pod uwagę kryteria konkursu. 

Kryterium oceny stanowić będzie:  

1. Dobór repertuaru; 

2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny; 

3. Innowacje artystyczne; 

4. Wrażenie artystyczne; 



5. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

VIII. Sprawy organizacyjne: 

- kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie, należy dostarczyć do dnia 

06 listopada 2019 r. do godz. 20.00, pocztą lub drogą e-mail  

do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie; 

- lista zgłoszonych wykonawców zostanie opublikowana dnia 08.11.2019 roku na stronie 

www.jedwabno.pl 

- organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą; 

- każdy wykonawca zapewnia sobie podkład muzyczny na płycie CD (pendrive)  lub 

   akompaniament akustyczny; 

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi po jego 

   zakończeniu; 

- organizator zabezpiecza posiłek regeneracyjny; 

- organizator nie pokrywa kosztów podróży. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 89 621 30 42 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury 

ul. 1 – go Maja 63 

12 – 122 Jedwabno 

lub na adres e – mail: gok@jedwabno.pl 

 

mailto:gok@jedwabno.pl

