
                       
 

 

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU 

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „ OJCZYZNO MA …” 

ELBLĄG 2018 

Organizatorzy konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 23  im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu , 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu. 

 

1. Patronat  honorowy: 

      Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Chojecki 

      Biskup Elbląski  JE ks.dr Jacek Jezierski 

 

2. Sponsorzy: 

• Rada Miejska w Elblągu, 

• Księża Marianie w Elblągu, 

• Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ KLUCZYK – DEREBECCY”. 

• Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie 

• Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu – Projekt Erasmus+” Przyroda łagodzi 

obyczaje”. 

 

3. Cele konkursu: 

- prezentacja wartościowych pod względem artystycznym pieśni o tematyce patriotycznej, 

- wyszukiwanie młodych talentów, 

- umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami, 

      - podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pieśni patriotycznej w 100 rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę, 

      - wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

      - przywrócenie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych oraz autorskich kompozycji, 

      -  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, 

 



 

4.Uczestnicy: W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły (maksymalnie do  15 

wykonawców) w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 

- uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej                                                                                                 

-  uczniowie gimnazjów i szkół średnich. 

5. Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego utworu o tematyce   

patriotycznej (pieśń tradycyjna, współczesna lub autorska) i zgłoszenie do dnia 

31.10.2018 r.  na adres: Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Słoneczna 14 ,82-300 Elbląg,      

z dopiskiem : Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej- „ Ojczyzno ma…” lub drogą 

e-mailową na adres : eli49@op.pl 

 6. Konkurs odbędzie się 08. 11. 2018 roku, w godz. 9.00 – 13.30 w Szkole 

Podstawowej nr 23 , ul. Słoneczna 14 w Elblągu.  

Uczestnicy w kategoriach: klas 4- 8 , gimnazjów i szkół średnich potwierdzają 

swój udział do godz. 8.30. 

Do godz. 11 potwierdzają swój udział uczestnicy klas 1-3. 

7. Przebieg konkursu: 

I. Uczestnicy wykonują po jednym utworze według ustalonego przez organizatorów 

harmonogramie imprezy. 

II. Ocenie zostaną poddani uczestnicy konkursu w następujących kategoriach: 

- soliści, 

- zespoły wokalne  

oraz w kategoriach wiekowych: 

- szkoła podstawowa 4-8, 

- gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 

- szkoła podstawowa 1-3. 

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

III. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa (profesjonalne, niezależne        

i obiektywne jury), biorąc pod uwagę : 

- dobór repertuaru, uwzględniający możliwości wokalne uczestników, 

- czystość i poprawność wykonania, 

- interpretacja, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

IV. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu                          

i chórków). Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, keyboard. W przypadku 

podkładów muzycznych należy dostarczyć wcześniej(minimum dzień przed 

konkursem) płytę CD lub inny nośnik z podkładem muzycznym. Płyta lub nośnik 

powinien być opisany (nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty, tytuły utworów). 

V. Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej kategorii i grupie wiekowej. 

Komisja wyłoni także miejsca II i III .Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do wszelkich ustaleń pozaregulaminowych.                              

Moderatorzy Konkursu: Eliza Kaczmarczyk, Monika Chojecka, Tomasz Cybulski 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:509737665. 

mailto:eli49@op.pl


              

                                            
 

 

                                                     KARTA ZGŁOSZENIA 

              Zgłaszam udział zespołu (solisty)  w II Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej 

                                                           – „ Ojczyzno ma…” 

oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu  podanego w postanowieniach. 

1. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty: 

……………………………………………………………………… 

2. Nazwa szkoły: 

……………………………………………………………………… 

3. Opiekun: 

……………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji, telefon: 

……………………………………………………………………… 

5. Ilość członków zespołu (maksymalnie 15 osób): 

……………………………………………………………………… 

6. Wykonywany utwór: 

     ………………………………………………………………………… 

7. Wymagania sprzętu ( ilość mikrofonów, ewent. instrumenty wykonawcy):   

………………………………………………………………….. 

8. Kategoria wiekowa …………………………………………….. 

 

Miejscowość, data                                                      Podpis opiekuna 

 


