
 

 

 

REGULAMIN 

V KONKURSU 

PIOSENKI PATRIOTYCZNO – WOJSKOWEJ 

 

1. Termin:  10.05.2022r (wtorek), godz: 09:30 

 

2. Miejsce: PIK SPODKI w Białymstoku  

ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok 

 

3. Cel: 

• kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne; 

• rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej; 

• kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę; 

• popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej;  

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;  

• podniesienie świadomości narodowej;  

• pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. 

 

4. Organizator: 

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” w Białymstoku 

Koło Historyczno – Patriotyczne (Kinga Woronowicz, Joanna Głuchowska, Izabela 

Ołyńska, Joanna Gryko) 

 



 

5. Zasady uczestnictwa: 

• konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat oraz w 

wieku wczesnoszkolnym od 7 do 9 lat; 

• w konkursie mogą brać udział: soliści i zespoły wokalne (do 4 osób) lub 

wokalno - instrumentalne (do 4 osób); 

• z każdej placówki udział w konkursie może wziąć maksymalnie:                      

1 solista i 1 zespół; 

• uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób 

towarzyszących lub podkładzie muzycznym (wersja instrumentalna bez słów), 

w innym przypadku uczestnik zostanie zdyskwalifikowany; 

• liczba miejsc ograniczona; 

• o przystąpieniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń; 

• w przypadku kilku zgłoszeń z takim samym tytułem piosenki organizator 

wystosuje prośbę o zmianę repertuaru; 

• w konkursie weźmie udział 14 solistów i 14 zespołów; 

• w każdej kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce; 

• utwór muzyczny nie może przekraczać 3,30min. 

 

6. Ocena uczestników: 

Prezentację oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

Ogólne kryteria oceny: 

• dobór i oryginalność repertuaru 

• umiejętności wokalne 

• ogólny wyraz artystyczny 

 

7. Za piosenkę partiotyczno – wojskową uznaje się: 

• piosenkę o tematyce patriotycznej, wojskowej, powstańczej, harcerskiej; 

• piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej; 



• piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski. 

 

8. Sprawy organizacyjne 

• aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić elektroniczny formularz 

rejestracyjny 

• plik z podkładem muzycznym w formie MP3 należy wysłać  do dnia 

25.04.2022r. (środa) e-mailem na adres: 

patriotyczny.konkurspiosenki@gmail.com 

• w przypadku nienadesłania załącznika w formie MP3 uczestnik występuje bez 

podkładu muzycznego; 

• uczestnik zobowiązany jest do posiadania w dniu konkursu pendriva z 

nagranym podkładem  muzycznym do przygotowanego utworu (dopuszcza się 

wykorzystanie takiego nośnika w razie problemów technicznych niezależnych 

od organizatora) 

• po zakończeniu rekrutacji placówki zakwalifikowane do konkursu zostaną 

poinformowane najpóźniej drogą elektroniczną do dnia 26.04.2022 r.  

• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z konkursu; 

• przewidziany czas konkursu: 09:30 – 12:00; 

• obowiązkowa obecność w czasie trwania całego konkursu; 

• nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu; 

• w razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego: 

patriotyczny.konkurspiosenki@gmail.com 

lub pod numerem telefonu: 506510244 – Kinga Woronowicz 
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