
REGULAMIN  
III GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ  

„Z PIŁSUDSKIM DAWNIEJ I DZIŚ” 
 

 
 
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego. 
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice. 
  

3. Celem konkursu jest: 
- świętowanie Niepodległości Polski, 
- stworzenie alternatywy dla tradycyjnych obchodów świąt przypadających w miesiącu 

maju, 
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia, 
- kształtowanie i upowszechnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 

szkół podstawowych naszej gminy, 
- popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży tradycyjnych piosenek o tematyce 

patriotycznej oraz zachęcanie do ich śpiewania, 
- zachęcanie do podejmowania prób tworzenia autorskich utworów o charakterze 

patriotycznym, 
- stworzenie uczniom szkół naszej gminy możliwości prezentacji swoich umiejętności 

artystycznych  i zachęcanie do dalszego rozwoju muzycznego. 

 
4. Uczestnicy: soliści ze szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice. 

                
5. Kategorie konkursowe: 

kategoria 1 - klasy 1-3 solo 
kategoria 2 - klasy 4-6 solo 
kategoria 3 - klasy 7- 8 solo 
kategoria 4 - piosenka autorska 

 
6. Jako oddzielną kategorię traktuje się piosenkę autorską o szeroko rozumianej tematyce 

patriotycznej. 
 
Szczególnie mile widziane będą propozycje piosenek własnych (melodia i słowa własne), 
które autor wykona osobiście. W dniu konkursu należy dostarczyć organizatorom zapis 
utworu (melodii i tekstu lub co najmniej tekstu piosenki autorskiej).  

   
       7.    Zgłoszenia uczestników: 

Zgłoszenia solistów do konkursu dokonują opiekunowie - nauczyciele muzyki  do dnia  
15 kwietnia 2021 roku, przesyłając druk zgłoszenia do TPU „Horyzont”, faksem na nr:  
+48 58 684 68 75 lub mailem na adres: konkurs@horyzont.sierakowice.pl. 
 
Szkoła ma prawo zgłosić jednego uczestnika w każdej kategorii. 
Uczestnicy  przygotowują i wykonują dwie piosenki o szeroko rozumianym charakterze 
patriotycznym. 
 
Wyjątkiem jest kategoria „Piosenka autorska“ oraz kategoria 1-3. W obu tych 
kategoriach uczestnik wykonuje tylko jeden utwór. 
 



Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim, z podkładem instrumentalnym  
lub a cappella. 
Dopuszcza się również podkłady przygotowane na nośniku danych w formacie MP3. 

Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, poczęstunek dla uczestników  

i opiekunów oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla finalistów w każdej kategorii  

i upominki dla każdego uczestnika. Każdy uczestnik otrzyma również imienny dyplom za 

udział. 

Czas występu łącznie nie powinien przekroczyć  7 minut. 
 

8. Terminy: 
 

Przesłuchania konkursowe  odbędą się w czwartek w dniu  6 maja 2021 roku  
o godz. 09:00 w auli Szkoły  Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
przy ulicy Spacerowej 14. 
 

9. Forma konkursu. 
 
Zależnie od sytuacji pandemicznej w Polsce, dopuszcza się możliwość zmiany formy 
konkursu na taką, która zrealizowana będzie online. 
Uczestnicy w podanym terminie prześlą swoje nagranie do organizatorów,  
a powołana komisja wyłoni zwycięzców na podstawie przesłanych nagrań. 
Ze względu na dynamikę sytuacji pandemicznej o ostatecznej formie konkursu 
poinformujemy później.   
 

10. Kryterium oceny stanowić będzie:  
- Muzykalność i warunki głosowe oraz wrażliwość muzyczna wykonawców 
- Interpretacja utworów 
- Dobór repertuaru 
- Wrażenie artystyczne 

 
11 . Informacji dodatkowych udzielają:  

        
Wioletta Kuczkowska (wioletta.kuczkowska@sp2.sierakowice.pl) tel. 695 401 372       
Witold Sildatk (witold.sildatk@sp2.sierakowice.pl) tel. 605 124 942 

 


