
 

Regulamin  II Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

„ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – Strawczyn 2021 

 

 

I Organizator 

Organizatorem  Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

„ Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, www.sckis.strawczyn.pl. 

 

 

II Cele Konkursu  

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej. 

2. Przywracanie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych polskich pieśni patriotycznych 

3. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa  kraju 

4. Propagowanie obchodów świąt narodowych 

5. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny 

6. Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów 

 

III Zakres i tematyka 

Tematem Konkursu są pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej. 

Za utwór patriotyczny uznaje się : 

•pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, 

•piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej 

działalność, 

•piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, 

•piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 

 

Uwaga: Do przeglądu nie będą dopuszczone utwory prześmiewcze, stadionowe, klubowe i 

slangowe. 

 

IV Uczestnicy 

Przegląd skierowany jest dla wszystkich. 

W przeglądzie mogą brać udział: 

 indywidualni wykonawcy 

 zespoły wokalne ( max 3 os)  

 

 

V Warunki uczestnictwa. 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni pisemnie do organizatora na 

formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany wyrazić 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (dołączona do formularza 

zgłoszeniowego). 

2. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór ( długość utworu do 5 minut)  

3. Uczestnicy przeglądu prezentują utwory wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem 

muzycznym. 

4. Podkładem muzycznym może być akompaniament np.: gitary, skrzypiec lub podkład muzyczny. 

5. Niedopuszczalne jest podkład muzyczny z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu. 

 

 

 



VI Zgłoszenia uczestników i terminy 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 lutego 2021 r. formularz zgłoszeniowy należy wysłać na 

adres mailowy kultura@strawczyn.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby SCKiS w Strawczynie, 

ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK). 

2. Dokumenty oraz nagranie może być przesłane za pośrednictwem wetransfer.com na adres 

kultura@strawczyn.pl lub dostarczone na nośniku USB lub CD do siedziby organizatora 

 3. Zgłoszenia nie weżnie udziału w konkursie w przypadku: 

 gdy wpłynie po terminie 

 nie będą zawierały uzupełnionych dokumentów zgłoszeniowych 

 będą niezgodne z wytycznymi niniejszego regulaminu 

 

VII Wyniki konkursu: 

1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 26 lutego 2021 roku o godzinie 14:00   

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie organizatora oraz na profilach na facebooku. 

3. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 01 marca 2020 r. o godz. 10.30 w sali wydziału 

kultury SCKiS w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.  

4. Uroczysta gala wręczenia nagród odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na 

obostrzenia dot. covid-19  

 

 

VIII Ocena 

1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora SCKiS dokonuje oceny występów uczestników 

Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej uwzględniając następujące kryteria: 

 • zgodność repertuaru z tematyką przeglądu, 

 • interpretację, 

 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 • innowacje artystyczne, 

 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), 

 • ogólny wyraz artystyczny. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

IX Nagrody 

1. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziano statuetki oraz nagrody. 

 

X Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów wykonywanych podczas Przeglądu 

w materiałach promocyjnych SCKiS w Strawczynie 

5. Osoba odpowiedzialna: Mariusz Łuszczek tel: +48 782 970 479. 

 

mailto:kultura@strawczyn.pl

