
I  GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

„Śpiewam Ojczyźnie Swej” 

 

 REGULAMIN 

 

I. Organizator: 

 

Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Suścu pod patronatem Wójta 

Gminy Susiec. 

 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Wspieranie uzdolnionych wokalnie dzieci i uczniów oraz umożliwienie prezentacji 

ich umiejętności. 

2. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych oraz  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju. 

3. Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych. 

4. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. 

5. Propagowanie obchodów świąt narodowych. 

 

 

III. Zasady i warunki udziału w konkursie: 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola oraz uczniów ze szkół w Gminie Susiec. 

2. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

3. Jury oceniać będzie uczniów w czterech  kategoriach wiekowych: 

 oddziały przedszkolne 

 kl. I-III 

 kl. IV – VI 

 kl. VII – VIII 

4. Każdą kategorię może reprezentować maksymalnie 4 uczniów z danej szkoły/przedszkola. 

5. Kryterium oceny stanowić będzie:  

 dobór repertuaru 

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 

 innowacje artystyczne 

 wrażenie artystyczne 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

 

 

IV.  Sprawy organizacyjne: 

 

1. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2021 r., godz. 9.00 w Zespole Szkół Publicznych w Suścu.  

2. Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym. 

3. Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella. 

4. Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie. 

5. Czas występu jednego uczestnika nie może przekraczać 6 minut. 

 



V. Zgłoszenia uczestników: 

 

Zgłoszenia do Konkursu wraz z podkładem muzycznym należy wysłać do dnia 5.11.2021 r. 

do godziny 12.00 na adres sekretariat@zspsusiec.pl lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.  

 

 

VI.  Zasady przyznawania nagród:  

 

1. Uczestników zgłoszonych do konkursu oceni powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, która wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca 

oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

2. Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział w konkursie. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu. 

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE: 

 

1. W przypadku, gdyby sytuacja pandemiczna była wyjątkowo niekorzystna, Konkurs  

odbędzie się w formie online. 

2. Decyzję taką, kierując się dobrem wykonawców, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, 

podejmą Organizatorzy z odpowiednim wyprzedzeniem, o czym zostaną Państwo 

poinformowani w stosownym czasie. 

3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor ZSP w Suścu. 

 

 

Koordynator konkursu: Janusz Kiecana – Dyrektor ZSP w Suścu, tel. 846654811 

 

UWAGA! Wszyscy uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami zobowiązani są do przestrzegania 

wszelkich zaleceń reżimu sanitarnego, w szczególności do noszenia maseczki zasłaniającej usta 

i nos, dezynfekcji rąk i utrzymywania obowiązującego dystansu społecznego. Osoby, które nie 

zamierzają poddać się restrykcjom sanitarnym nie powinny zgłaszać się do uczestnictwa 

w ww. wydarzeniu. 

  

mailto:sekretariat@zspsusiec.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I  GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

„Śpiewam Ojczyźnie Swej” 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Szkoła/Przedszkole: 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

3. Klasa/ kategoria: 

 

……………………/……………………………… 

 

 

4. Tytuł utworu i autor:: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna : 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………… 

Data i podpis nauczyciela /opiekuna 

 

Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celu promowania 

działań konkursowych poprzez upowszechnianie zdjęć i nagrań. 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu konkursu. 

 

 

…………………………………………………. 

Data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów 


