
REGULAMIN 

Konkursu Polskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

 

honorowy patronat: 

  Marek Zagórski Poseł na Sejm RP   

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

 Fundacja Wielka Polska 

 

II. CELEM KONKURSU JEST  

 

1. Uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

2. Przywrócenie  polskich pieśni i piosenek patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego 

dziedzictwa kraju.  

3. Stworzenie warunków do ponadpokoleniowych muzycznych spotkań oraz powrotu do tradycji 

wspólnego śpiewu, które towarzyszyły ludziom w chwilach, gdy zmieniały się losy naszej 

Ojczyzny. 

4. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej. 

5. Promocja młodych talentów. 

 

III. TERMIN KONKURSU 

 

Konkurs odbędzie się w dniu  5 października 2019 r. (sobota)  o godz. 12.00  

w Wyszkowskim Ośrodku Kultury  HUTNIK  

 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU  

 

 Soliści i zespoły w następujących kategoriach wiekowych: 

1. przedszkole 

2. klasy I-III SP 

3. klasy IV – VIII SP 

4. młodzież szkół średnich 

 Uwaga: zespoły (max 4 osób) 

 

V. ZA UTWÓR PATRIOTYCZNY UZNAJE SIĘ : 

 

1. pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny 

2. piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej 

3. piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną 

4. piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną z dowolnego okresu historycznego także 

współczesną 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

  

1.  dobór repertuaru 

2.  interpretacja utworów 

3.  wrażenie artystyczne 

4.  muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

5.  ogólne wrażenie 

 

 



VII. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

  

Zgłoszenia do  udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 22 września 2019 roku. Wypełniona 

kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres 

biuro@fundacjawielkapolska.pl , informacje udzielane będą pod nr tel. 692446836 

 

Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia do Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

niego zgody na: 

- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, 

- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, 

- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez 

Organizatorów, 

- rezygnację  z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych 

 i pokrewnych. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

Wykonawca prezentuje jeden zgłoszony utwór. 

 

Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być:  

           

1. akompaniament własny, 

2. akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź nagranie instrumentalne na 

nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3). Na dostarczonym nośniku 

powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające akompaniament do zgłoszonego  

utworów,  

3. utwory wykonywane wyłącznie w języku polskim 

 

IX. Nagrody: 

 

Główna nagroda w każdej kategorii - wycieczka do Wilna z opiekunem, za II i III miejsce nagrody 

rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma dyplom i drobny upominek. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania.  

2. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków. 

4. Liczba zgłoszeń ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Uwaga: Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży. 

 

 

 

 

 

 

 



(załącznik nr1) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Konkursu Polskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

organizowanego przez Fundację Wielka Polska 

 

 

Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców 

lub nazwa zespołu 

 

Imię i nazwisko opiekuna (dotyczy 

niepełnoletnich wykonawców) 

 

 

Telefon kontaktowy opiekuna 
 

Kategoria wiekowa wykonawcy 
 

 

 

Tytuł piosenki 

 

 

 

Rodzaj akompaniamentu 

 

Potrzeby techniczne (ze strony organizatora) 
 

 

 

Informacje o wykonawcy (dla potrzeb 

konferansjera zapowiadającego występ) 

 

 

 

 

 

…………………………………………….             ………………………………………….. 

           Podpis wykonawcy                                                    Podpis rodzica/opiekuna 
 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Fundacja Wielka 

Polska. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu 

będą przez niego przetwarzane w celu:  

- realizacji Konkursu 

 - wyłonienia zwycięzców Konkursu  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział 

 w Konkursie. Każdy uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 

ich poprawiania.  

Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako 

uczestnika Konkursu na stronie organizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie  

z celami statutowymi organizatora.  

UWAGA!  

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez 

Organizatora zdjęć oraz zapisów video z konkursu w mediach.  

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik  

i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora.  

Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych  

nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorowi. 

 

 

 

……………………………………………                      ............................................... 

   Miejscowość, data podpis uczestnika                                  Podpis rodzica/opiekuna 

 
 


