
                                                                            

 

GMINNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ  

 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   

 Brusy 2021  

w ramach obchodów Święta Niepodległości 

 

Regulamin 
 

 Postanowienia ogólne: 

1. Termin i miejsce: 

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się 10 listopada 2021 r.  

o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyczkowach, ul. Główna 18 

2. Patronat honorowy nad konkursem pełni Burmistrz Brus. 
3. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach. 

4. Celem konkursu jest popularyzowanie pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.  

 
Zasady uczestnictwa:  

1. Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z gminy Brusy.  

2.  Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 utwór -  pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej.  

Za utwór patriotyczny uznaje się pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny; piosenkę 

kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej; piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów 

Polski lub postać historyczną, piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.  

3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w poszczególnych kategoriach: 

 - przedszkola  

- szkoły podstawowe klasy I – III 

   - szkoły podstawowe klasy IV – VI 

               - szkoły podstawowe klasy VII - VIII 

    - szkoły ponadpodstawowe  

    i w dwóch kategoriach wykonawczych: 

            - soliści 

            - zespoły (nie mogą przekraczać 10 osób; liczba instrumentalistów nie podlega ograniczeniu) 

4. Uczestnik może wykonywać piosenki akompaniując samemu, korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania 

audio (zapis na CD).  
                    
5. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym (jeżeli uczestnik wystąpi w zespole to nie 

może wystąpić jeszcze raz jako solista).  

6. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworu muzycznego.  



Oceny i nagrody: 

1. Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. 

2.  Ogólne kryteria oceny: 

-  dobór repertuaru do wieku uczestnika i tematyki konkursu, 

-  umiejętności wokalne 

-  prezentacja sceniczna i ogólny wyraz artystyczny. 

3. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe.  

Zgłoszenia na konkurs: 

1. Zgłoszenia należy przesłać do dnia  5 listopada 2021 r. na adres: Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego, 

Brusy – Jaglie 11B lub na e- mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl wraz z kartą uczestnika konkursu. 

2. Formularz zgłoszenia i karta uczestnika w załączniku. 

3. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: Renata Goebel, tel. 52 396 93 34 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia nagłośnienie. 

2. Kolejność występów ustala organizator.  

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.  

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie, lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie konkursu rozpatruje organizator w 
porozumieniu z jury.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z konkursu. 

 

                                               Zapraszamy do udziału!  
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