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       Międzyszkolny Konkurs  

Piosenki 

Patriotycznej  

Pod Patronatem Burmistrza Gminy Brwinów 
 

REGULAMIN 

 
 

ORGANIZATOR  
 Zespół Szkół w Otrębusach, ul. Piaseckiego 1, 05-805 Otrębusy, tel +48 22 7585810,  

fax 48 22 7585817, mail: magdalena.zukowska@interia.eu 

 

CELE KONKURSU 

 uświetnienie obchodów święta narodowego odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu, 

 popularyzacja piosenek patriotycznych oraz żołnierskich, 

 kształcenie uczuć patriotycznych, 

 prezentacja dorobku artystycznego , 

 odkrywanie talentów muzycznych, 

 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, 

 integrowanie środowisk szkolnych. 

 

 TERMIN I MIEJSCE  
 19 listopad 2015r. (czwartek) 

 od godz. 10.00 ( w zależności od kategorii klasowej) 

 Zespół Szkół w Otrębusach ul. Piaseckiego 1, 05-805 Otrębusy 

 

      UCZESTNICY 
 Uczniowie szkół podstawowych z gminy Brwinów. 

 

     ZASADY UCZESTNICTWA 
 I. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następującej kolejności: 

1. soliści i duety klas I – III godz. 10.00  

2. soliści i duety klas IV-VI godz. 12.00 

 

II. Rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniach w danej kategorii.

  

III. Każdy uczestnik lub duet przygotowuje jedną pieśń patriotyczną lub żołnierską, której czas 

trwania nie może przekroczyć 5 minut. 
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IV. Pieśni można wykonywać a ‘ cappella, z towarzyszeniem instrumentu lub z  

odtwarzanym akompaniamentem na płytach CD. 

 

V. Każdy wykonawca może ubogacić swój występ odpowiednim do pieśni przebraniem. 

 

VI. Zgłoszenia należy przesłać do 10.11.2015r. na adres placówki: Zespół Szkół w Otrębusach, ul. 

Piaseckiego 1, 05-805 Otrębusy, faxem 48 22 7585817, lub mailem 

magdalena.zukowska@interia.eu 

 

 

VII. Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele, każdy w swojej szkole, przygotowujący solistę 

lub duet do konkursu. Szkoła może wytypować jednego solistę lub jeden duet z każdej z klasy (od I 

do VI klasy).  

 

 

      KRYTERIA OCENY 

 Wytypowane przez organizatorów jury oceniać będzie: 

 

 dobór repertuaru, 

 intonację, 

 dykcję, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

    ZASADY ORGANIZACYJNE: 
1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. 

3. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach 

przeglądu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Zespołu Szkół w Otrębusach. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 
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