
 

REGULAMIN I REGIONALNEGO KONKURSU  

 PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ 

 

I. Organizator: 

Organizatorem II Regionalnego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej  jest 

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie. 

 

II. Cele Konkursu: 

1. Popularyzacja pieśni żołnierskich i patriotycznych.  

2. Kształtowanie  postaw patriotycznych. 

3. Kultywowanie pamięci o bohaterstwie żołnierzy walczących o wolność i niepodległość 

Ojczyzny i innych narodów. 

4. Zaakcentowanie  ważnej roli pieśni żołnierskich i patriotycznych w podtrzymywaniu 

ducha polskości  w trudnych  momentach  dziejów  naszego narodu.                         

5. Rozwijanie wrażliwości na odbiór utworów muzycznych z przesłaniem. 

6. Promowanie talentów muzycznych i artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych             

i gimnazjalnych. 

 

III. Termin i miejsce: 

Drugi Regionalny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - Oleszno 2017 

odbędzie się 29 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Zespole Placówek Oświatowych w 

Olesznie, ul Szkolna 34,  29-105 Krasocin. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 

 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

 gimnazjaliści. 

3. Szkoła biorąca udział w konkursie organizuje eliminacje wewnątrzszkolne. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie jednego wykonawcy z każdej 

kategorii   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017 r. pocztą tradycyjną na 

adres: Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29-105 Krasocin, lub 

elektroniczną: szkola@spoleszno.pl 

5. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę żołnierską lub patriotyczną w języku polskim, 

którą może wykonać: 

 a cappella, 

 przy akompaniamencie własnym,  

 korzystając z podkładu muzycznego. 

6. Niedopuszczalne  jest  użycie podkładu  z nagraniem chóru i drugiego głosu. 

7. Uczestnikami nie mogą być: laureaci konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz 

uczniowie szkół muzycznych. 

 

V. Kryteria oceny:  
1. Wyboru zwycięzców dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Ocenie podlegać będą: 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 dobór repertuaru, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 ciekawa interpretacja utworu, 

 



  przesłanie artystyczne prezentacji. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Jury sporządzi protokół z listą nagrodzonych w konkursie, który zostanie przedstawiony                         

po zakończeniu występów. 

 

VI. Nagrody: 

1. Wyłonieni zwycięzcy (miejsca I, II, III i  wyróżnienia) otrzymają nagrody oraz  

dyplomy, 

2. Wszyscy wykonawcy oraz osoby przygotowujące otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

 

VII. Dodatkowe informacje:  

1. Organizator zapewni sprzęt nagłaśniający i odtwarzacz  CD.  

2. Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych 

wyłącznie na nośniku CD. 

3. Podkłady należy dostarczyć na płycie  CD wraz z opisem zawierającym: tytuł pieśni, 

imię i nazwisko uczestnika, nazwę  szkoły i miejscowość. 

 

VIII. Dane organizatorów: 

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29-105 Krasocin,  

tel. 413918006, fax 413918070,  

e mail: szkola@spoleszno.pl  

Informacji dodatkowych udziela dyrektor Zofia Marcinkowska. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz 

wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej. 

5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatorów. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
 

 

Organizatorzy 
 

mailto:szkola@spoleszno.pl

