
KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ- REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów klas VI do VIII szkół podstawowych. 

3.  Celem Konkursu jest: 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego,  

 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 

5.Uczestnicy:  

 Soliści 

 grupy wokalne (max 6 osób) 

 grupy wokalno-instrumentalne (max. 8 osób) 

6. Kryterium oceny stanowić będzie:  

 Dobór repertuaru 

 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 

 Innowacje artystyczne 

 Wrażenie artystyczne 

 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 

7.  Zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych oraz grup wokalno - instrumentalnych do konkursu 

dokonują opiekunowie  do dnia 05.11.2021 r.  na adres e-mailowy: msobowiec@gmail.comlub 

telefonicznie na nr telefonu : 664 772 965 

( druk zgłoszeniowy do pobrania na stronie szkoły - http://www.gornik.tbg.net.pl/ w zakładce 

Konkurs Piosenki Patriotycznej).  
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 Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiału 

konkursowego w mediach społecznościowych oraz w serwisie youtube.pl 

 uczestnicy  przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym, 

nagrywają film ze swoim wykonaniem. Nagrany film staje się przedmiotem konkursu. 

 prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym, 

akompaniamentem  lub a’ cappella.  

 czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut 

 

8. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani w dwóch kategoriach. 

 - kategoria pierwsza – nagroda JURY  

 - kategoria  druga – nagroda PUBLICZNOŚCI – wyłoniona na podstawie liczby like’ ów  na facebooku 

 

9.Terminy: 

- 5 listopada 2021r. – zgłoszenie uczestników na adres mailowy: msobowiec@gmail.com lub 

telefonicznie pod numerem telefonu 664 772 965 

 

- 8,9 listopada 2021r.  – dostarczenienośników z filmami konkursowymido sekretariatu Zespołu Szkół 

im. ks. St. Staszica  ul. Kopernika 1, 39- 400 Tarnobrzeg. 

 Kopertę z pendrivem oraz wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszenia proszę opisać wg  

wzoru: 

   Imię i nazwisko uczestnika - ………………… 

   Szkoła- …………………… 

   Nr telefonu uczestnika lub opiekuna - …………… 

 

-10 listopada 2021r. – publikacja nagrań konkursowych na facebook’u Zespołu Szkół im. ks.St. 

Staszica  ( profil : gornik.tbg.net.pl) co wiąże się z rozpoczęciem głosowania publiczności oraz oceną 

Jury konkursowego w składzie: p. Krzysztof Zwierzyński – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w 

Tarnobrzegu oraz panie Beata Wiśniewska i Joanna Wójtowicz –nauczycielki ZS.  
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