
„KWIATY POLSKIE...” 

IV GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodzieńcu. 

2.  Termin i miejsce konkursu: Konkurs w formie online – przesyłanie nagrań z 

piosenkami i pieśniami patriotycznymi do 20.11.2020r.

3.  Cele konkursu: 

• rozbudzanie zainteresowań muzycznych; 

• twórcza konfrontacja i integracja środowisk szkolnych; 

• upowszechnianie kultury muzycznej; 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci; 

• wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej; 

• popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej; 

• doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży; 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego; 

• promocja młodych talentów. 

4. Kategorie wiekowe: 

• Uczniowie klas 1-3; 

• Uczniowie klas 4-6; 

• Uczniowie klas 7-8.

5. Uczestnicy: 

• Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół, reprezentujący 

szkołę z terenu gminy. 



• Każda ze Szkół Podstawowych zgłasza do Konkursu do 5 piosenek z każdej 

kategorii wiekowej wyłonionych według własnych kryteriów. 

6. Wymogi techniczne oraz warunki uczestnictwa: 

• Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną piosenkę, pieśń patriotyczną. 

Za utwór patriotyczny uznaje się: 

1. Pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym. 

2. Piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać 

historyczną i jej działalność. 

3. Piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej. 

4. Piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 

• Dopuszcza się akompaniament instrumentalny, podkład muzyczny lub śpiew a 

capella  (bez wokalu). 

• Oceny programu i poziomu wykonawczego uczestników dokona jury 

powołane przez organizatora. 

• Czas występu nie może przekraczać 5 min. 

7. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

– prawidłową intonację, 

– poprawność rytmiczną, 

– dykcję, 

– muzykalność i warunki głosowe, 

– dobór repertuaru i interpretację, 

– znajomość tekstu pieśni lub piosenki, 

– ogólny wyraz artystyczny.

8.  Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca. Jury może przyznać 

wyróżnienia. 

9.  Nagrania laureatów konkursu zostaną wystawione na stronie internetowej oraz



facebooku szkoły i Gminy Ogrodzieniec.  

10.Zgłoszenia uczestników:

• Warunkiem udziału jest: 

1. Wysłanie karty zgłoszenia

2. Wysłanie oświadczenia

3. Wysłanie zgody

4. Wysłanie zdjęcia uczestnika

5. Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją muzyczną 

Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać poprzez serwer

zewnętrzny www.wetransfer.com na adres e-mail: iga.lypaczewska@o2.pl 

do dnia 20.11.2020r. do godz 23.59 

• Zgłoszenia solistów, duetów oraz zespołów wokalnych do Konkursu dokonują 

opiekunowie do dnia 20.11.2020r.  drogą elektroniczną na maila: 

iga.lypaczewska@o2.pl;

• Załączniki prosimy opisać następująco: imię, nazwisko, tytuł, kategoria 

wiekowa; 

• Wzór zgłoszenia, oświadczenia i zgody w załączniku; 

11. Uwagi dodatkowe: 

• Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: 

Iga Łypaczewska 

tel. 664 931 711, 

e-mail: iga.lypaczewska@o2.pl 

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

mailto:iga.lypaczewska@o2.pl

