
IV GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY  ŁAPSZE NIŻNE 

REGULAMIN 

1. CELEM KONKURSU jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej 

wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, 

a w szczególności: 

- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją i obyczajami, 

- uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu 

człowieka, 

- podnoszenie poziomu artystycznego. 

2. ZASADY UCZESTNICTWA. 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  karty zgłoszeniowej wraz z podkładem 

muzycznym CD – na płytce powinien znajdować się tylko utwór wykonywany 

wraz z opisem (dotyczy to osób/zespołów korzystających z podkładów 

muzycznych). 

2. W konkursie pieśni mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły 

wokalno-instrumentalne. 

3. Podczas występu wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, 

podkładów muzycznych lub śpiewać a’capella. Wymagane pamięciowe wykonanie 

utworów – z wyjątkiem wielogłosowych (chóry).  

4.  Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe: 

- przedszkole (4 i 5 – latki)  i kl. 0 

- Kl. I – IV 

- Kl. V – VIII 

- szkoła ponadpodstawowa 

5. Szkoły mogą zgłosić do kategorii:  Kl. I– IV, Kl. V – VIII, oraz szkoła    

ponadpodstawowa po trzy występy (solistów, zespoły wokalne). Do Kategorii 

przedszkole  i kl. 0 tylko jeden występ. 

6.  Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz. 



7.  Każdy z uczestników biorący udział w konkursie prezentuje tylko jeden utwór. 

3. TERMINY I MIEJSCE. 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 października 2019r. drogą pocztową: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy ul. 3 Maja 

16, 34-441 Niedzica lub osobiście w godzinach pracy biura GOK od 8:00 do 16:00 

od poniedziałku do piątku. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 07.11.2019r. o godz. 9.30.  

3. Miejscem konkursu będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie. 

4. Konkurs oceniać będzie niezależne, powołane przez organizatora jury. 

 

4. KRYTERIA OCENY.  NAGRODY. 

1. Jury będzie oceniać: 

- dobór repertuaru, 

- poziom techniczny wykonywanego utworu, 

- interpretacja utworu, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

  

2. Każdy z uczestników  otrzyma  Dyplom Uczestnictwa. 

3. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Laureaci mają możliwość występu podczas obchodów Dnia Niepodległości w dniu 

11 listopada. 

       5.  UWAGI KOŃCOWE. 

       1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego       

Regulaminu. 

            2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie podkładów    

muzycznych w uszkodzonych plikach. 

     3. Organizatorzy nie zapewniają transportu. 

      6. ORGANIZATORZY:  Gminy Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w 

Niedzicy 18 2629484, 603089332 , Zespół Szkolono-Przedszkolny we Frydmanie tel. 18 28 

51 815 , Gmina Łapsze Niżne. 

 



 


