
Aneks nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa 

w I Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam Ojczyźnie Swej” 

w Suścu 

 

 

Zmienione warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną, kierując się dobrem 
wykonawców, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, I Gminny Konkurs Pieśni 
Patriotycznej „Śpiewam Ojczyźnie Swej” w Suścu odbędzie się w formie online, 
zgodnie z wcześniejszymi zapisami w regulaminie. 

2. Zgłoszenia do Konkursu (wypełniony skan formularza) oraz wklejony w treści 
wiadomości link nagrania konkursowego należy wysłać do dnia 08.11.2021 r. 
do godziny 14.00 na adres sekretariat@zspsusiec.pl.  

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły w dniu 10.11.2021 r. 
4. Niniejszy dokument został sporządzony w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom 

konkursu jednakowych warunków udziału wraz z instrukcją.  
 

 

Parametry i warunki realizacji nagrania konkursowego 

 

1. Nagranie powinno być zrealizowane i zamieszczone w możliwie jak najlepszej jakości, 
najlepiej w rozdzielczości 1080p (1920 x 1080) 16:9, bądź wyższej.  

2. Należy zadbać o możliwie najlepsze warunki dźwiękowe oraz obrazowe 
wykonywanego nagrania.  

3. Nagranie należy dokonać w całości bez cięć i przerw w nagrywaniu.  
4. Nagrania nie można w żaden sposób modyfikować.  
5. Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej utwór, umożliwiając 

identyfikację uczestnika.  
6. Nagranie należy umieścić w serwisie YouTube zgodnie z niniejszym regulaminem 

oraz regulaminem serwisu YouTube.  
7. W tytule zamieszczonego filmu w serwisie YouTube należy wpisać w podanej 

kolejności:  
[imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, kat.] - I Gminny Konkurs Pieśni 
Patriotycznej „Śpiewam Ojczyźnie Swej” w Suścu, a w opisie filmu wpisać program.  

8. Film musi być zamieszczony jako „Niepubliczny” z wyłączoną opcją komentowania 
i oceniania.  

9. Linki do nagrań zamieszczonych w serwisie YouTube należy przesyłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail sekretariat@zspsusiec.pl do dnia 08.11.2021 r., 
wpisując w temacie wiadomości „Nagranie konkursowe”, a w treści imię i nazwisko 
uczestnika/uczestników.  

 

 

mailto:sekretariat@zspsusiec.pl


Instrukcja przekazania nagrania konkursowego 

 

1. Przejdź na stronę https://www.youtube.com/  

2. Zaloguj się bądź jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie YouTube zarejestruj się.  

3. Dodaj film naciskając przycisk „kamery z plusem” w prawym górnym rogu.  

4. Wybierz „Prześlij film”  

 

 
 

3. Dodaj film naciskając przycisk „kamery z plusem” w prawym górnym rogu.  

 

 

 
 

4. Wybierz „Prześlij film”  

 

 



5. Strona zostanie przeładowana. Za pomocą gestu przeciągnięcia, bądź wyboru pliku dodaj 

nagranie. Rozpocznie się wgrywanie filmu. Podczas tego procesu można kontynuować 

wypełnianie pól.  

 

 
 

6. W zakładce „Szczegóły” wypełnij formularz zgodnie z regulaminem:  

• Wpisz tytuł filmu: [imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, kat.] - I Gminny Konkurs Pieśni 

Patriotycznej „Śpiewam Ojczyźnie Swej” w Suścu,  

• Uzupełnij opis filmu programem na nagraniu, 

• Zaznacz pola w sekcji:  

Odbiorcy  

„Nieprzeznaczony dla dzieci”  

Ograniczenia wiekowe  

„Nie, nie ograniczaj wyświetlania filmu tylko do widzów w wieku powyżej 18 lat”  

 

 

 



• W sekcji „Komentarze i oceny” odznacz pole „Pokaż liczbę widzów…” oraz wybierz w polu 

„Widoczność komentarzy” „Wyłącz komentarze”  

 
7. Przejdź do zakładki „Widoczność” u góry wyświetlanego okna.  

 

 
8. Zaznacz „Niepubliczny”  

 

 
 

9. Naciśnij w prawym dolnym rogu.  

 

10. Nagranie zostało opublikowane. Teraz należy przesłać wyświetlony „Link do filmu”) 

drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@zspsusiec.pl do dnia 08 listopada 2021 r., 

wpisując w temacie wiadomości „Nagranie konkursowe”, a w treści imię i nazwisko 

uczestnika/uczestników.  

 


