


PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

 

I. Organizator: 

Burmistrz Sędziszowa 

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

 

II. Cele konkursu: 

Celem Konkursu jest: 

• wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych, 

• wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

• przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, 

• kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, 

 

III.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich 

oraz placówek pozaszkolnych 

 

IV. Uczestnicy: 

• Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, soliści z chórkiem, grupy wokalne 

(max 6 osób), 

• Każda ze szkół zgłasza do Konkursu po jednym wykonawcy w każdej z kategorii: 

- klasy IV -V- szkoły podstawowej 

- klasy VI-VIII - szkoły podstawowej 

- szkoły średnie. 

 

V. Zasady Konkursu: 

• Konkurs odbędzie się 23.11.2022r. o godz.: 10:00 w Samorządowym Centrum Kultury 

im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów 

• Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym, 

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

• Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie 

CD, 

• Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, 

• Czas występu łącznie nie może przekraczać 4 minut. 



 

VI. Zgłoszenia uczestników: 

Zgłoszenia solistów, zespołów oraz grup wokalnych do Konkursu dokonują opiekunowie 

do dnia 18.11.2022r.  do godz. 12:00 

Samorządowe Centrum Kultury 

im. Jana Pawła II w Sędziszowie 

ul. Dworcowa 26 

28-340 Sędziszów 

• druk zgłoszeniowy w załączniku, 

 

VII. Zasady przyznawania nagród: 
Organizator konkursu przyzna miejsca I-III w każdej z trzech następujących kategorii: 

- klasy IV -V szkoły podstawowej 

- klasy VI-VIII - szkoły podstawowej 

- szkoły średnie 

 

VIII. Kryterium oceny stanowić będzie:  

• Dobór repertuaru 

• Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 

• Innowacje artystyczne 

• Wrażenie artystyczne 

• Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

 



Karta zgłoszeniowa 

 

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

 

 

 

Imię i nazwisko: …............................................................................................................................... 

E-mail:................................................................................................................................................. 

Telefon: …............................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

Kategoria wiekowa: ............................................................................................................................ 

  

Informacje techniczne: 

Ilość wymaganych mikrofonów wokalowych: .................................................................................... 

Ilość monitorów scenicznych: ............................................................................................................. 

Instrumenty muzyczne (wraz ze sposobem podłączenia)................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Inne uwagi dotyczące nagłośnienia .................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez 

Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów; 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

e-mail: iod@czi24.pl 

3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: (link do obowiązku informacyjnego 

znajdującego się na stronie http://scksedziszow.pl/rodo.htm). 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie  

 

 

 

 

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

            Pieczęć instytucji i podpis 

 

 


